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EL SR. PRESIDENT: 
Molt bones tardes. Coment;:a la Sessió Extraordi

naria, que ha estat convo ada per debatre el tdlmit 
de presa en consideració de la P~'oposicj6 presentada 
pel Grup Parlamentad Socialista, amb el número de 
Registre 22/86, i relativa a la declara ció de S'A1bufera 
des Grau com a Axea Natural d'Especial lntere . 

D'acord amb les normes reglamentaries, no se 
m'ha fet arribar el criteri per part elel Govem obre 
aquesta materia, per tant, ecret~u:ia', seria tan amable 
de procedir a la lectura de la part dispositiva d'Flques· 
ta Proposició de LIei. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Article l.-Es declara S'Albufera des Grau Area 

natural d'Espe ¡al Interes, a to ts els cfectes previsl 
a la Ll i 1/1984, de 14 de man;, d'Ordenació j Protec
ció d'Arees Naturals eI'Especial Interes. 

Article 2.-L'area natural d'especial inleres dc S'AI
buCera des Grau e la situada al municipi de Maó, Hia 
de Menorca, i compren I'i lla eI'En Colom i la zona de
limitada per la mar, Hnja recta n c1irecció est-oest, a 
200 metres al nord d les cases de la TOlTC Blanca fins 
a la carretera local del Cap de Favarritx, carreLera lo· 
cal de l Cap d · Favarrit· fins a la carretera comru'c,i l 
723, de Maó a Fornell . carretera comarca l 723 de Maó 
a Fornells fins a l 'iJJici del Camf el -' BouaLs, Hnia recta 
des del punt anterior tins a les cotes alle del Mila 
Nou, passanl pel canvi d'alineació de la carreLera loca l · 
de Maó a Es Grau, líoia recta pels careners d I Mila 
Nou i Sa Cudja Vella fins al mar, línia de costa des 
del punt anterior fins al nucli urba des Grau, Hnia pe· 
rimetral del nuclí urba des Grau, líoia de costa fins 
al punt inicia l ituat a l nord de la Cala ele Sa Torreta. 

La delimilació descrita queda grafiada al planol 
annex. 

Disposic:ió TransitOria.-El Regim urbanístic Tran
sitori aplicat a sol urbanitzable d'especial protecció, 
fins a l'aprovació del Pla especial ele protecció previst 
a l'article 5 de la Llei d'Ordeoació i Protec ió d'Arees 
Naturals d'Especial Inte res, era el segijent : 

Zona l.- Segons la d limita i que queda grafiada 
al pHtnol allnex, a la qual s'aplicaran les determina
cions esrable¡·te en e l Pla Provincial d'Orde naci.ó ele 
les Balear, aprovat elefinitivament el 4 d'abl' il del 
1973, per als elemenL paisatgí tics s ingular. 

Zona 2.-Constitu·iela pels terrenys compresos en· 
lre la delimitac ió de la zona l ila elelimitació ele ¡'area 
natural l'e pecial i.nteres, establerLa a I'ar't iele 2 de 
la presenl Lle.i , com queda grafial al pUmol annex, a 
les quals s aplicaran le de1.erminacions establerles en 
el Pla P rovincia l d'Orel nació de les Balears, apr vat 
defínitivament el 4 d'abril del 1973 als Paratges Pre
servats a Area Agrícola-Ramadera, amb I'excepció de 
noves vivendes, qu queden xpre am ot prohibides. 

Disposi ions Final .-Prirnera.- Hom autoritza el 
Govern de la ComunitaL Autonoma per dictar les dis· 
posicions necessaries pet a l'aplicació i el desenvolupa· 
ment el'aquesta L/eL 

Segona.-La present LIei entrara en vigor al dia 
següent al ele la seva publicació al Butlletí Oficial de 
la Comunitat Autónoma de les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gracies, Sra. Secretaria. 
Torn a favor. Té la paraula el Sr. Triay L1opis. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de quinze minuts . 

EL SR. TRIA Y LLOPIS. 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Com s'acaba 

de fer lectura, ven e a defensar la presa en considera
ció de la declara ció de S'Albufera des Grau com a 
Arca Natural d'Especial Interes, d'acord amb la Llei 
2/84 d'aquest Parlament, prou conegllda de tots els se
nyors Diputats, i que ha es tat ja aplicada a tres espais, 
¡que ba estat ·també debatuda, aqui, la seva aplica
ció, i rebutjada a aItres quatre de le Illes Balears: 
Cala -AguUa, Cala Mondragó, Cala'o UTqueta j Ses 
Salines d'Eivissa i Formentera. 

No és necessari, per tant, cree jo, dedicar temps 
a explicar quines són les conseqüéncies de tipus jurí
die, de tipus urbanístic que la declaració comporta. Més 
bé crec que s'ha d'explicar, inicialment, les raons que 
fan necessari aplicar aquesta Llei a aquest espai con
cret. 

Aquestes raoos, creim el Grup Socialista que són, 
en primer 110 , uns va tol' natural, ecológics, pai ato 
gístics, cuLLurals cl.aramenl supranlUnicipals, per altra 
part, la n cessilal de legit imar, des de la major in -
tan ia de le nostres iIle , com és e l Parlament, que 
dispos'¡ d'aques ta Lle i i d 'aque la eina , per tanl excep
cional, Legitimar amb Llna qualifica ió protectora del 
maxim nivelJ que c1ispo a pe .. ara la nostra Comu.ni
Lat, unes necessaries i importanls i.nversions que s'han 
ele [el' per ta l d'aconseguir la propietat pública de la 
part més imporLant del terreny i per tal d'executar les 
impre cindibles obre ele restaunlció natura l i ecoló
gica dins aquest espai. 

També, no hem; en absolut, d'amagar que és objec
te i motivació el'aquesta Proposició preveure que, en el 
ca hipoteLi,c, creim no allre que gens probable, que 
aquesta qualificació pogué lIposar indemnitzacions 
per si mateixa, que, donat e l caracter supramunlcipal 
d'aques l espai, puguin el' també afrontades pel con
jUllt de la Comunitat, com igualment es faran si es 
I rodueixen a altres e pais que 11an eslat declarats per 
aquest Parlamento 

Quins són, breument, els valors reals, científics que 
justifiquen aquesta dec1aració? Seré breu en aquest 
tema, perque és especialment pesat i repetitiu, si bé 
s'ha de retre compte que existeixen informes prou do
cumentals i prou seriosos que ho avalen tot sense cap 
mena de dubte ni de contradicció. Ja l'any 1986, 1976, 
perdó, un escrit que e ra un recurs deIs molLs il diver
sos plet que les diver e qllaliCicacions i relacions so
bre aquesta zona han donal lJoc, que anava rirmat pel 
Direc 01' el el Museu el'Ecologia de Barcelona, Catedra
tic d'Ecologia de la Universitat, Catedratic de Genetica, 
etc., deia que les aus aquatiques, essent molt impor
tants a les ." de S'Albufera no són llúnic factor a te
nir en compte, que' I s comunitats botaniques, terres
tres i aquatiques, la rique él Jimatolbgica i, en gene
ral, tots el elements que formen I'element natural de 
S'Albufera 1 reci en aclequada protec ió. Un informe, 
qu segur que o'hi ha d'altres de posteriors, pel que 
no hem eli posat d'cLl s opol'tunamenl, de l'Institut 
d'lCO A, de l'lns tiLut ac.ion I pcr a la Con ervació 
de la Naturalesa, de 1983, aquí on feia una determina
da proposta, un primer informe per a una possible de· 
claració de Parc Natural, que després no ha estat im
pulsada posteriorment, par/aya del gran interes ecológic 
i paisatgístic, deIs seus valo1's naturals, faunístic~ i flo
rístics, sobresurt de la importancia de la conceritració 
hivernal d'aus aquatiques. 

L'informe de la Comunitat Autónoma, l'Inventari 

1 
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al Govern de la Comunilat Autónoma, ~ealitzat per 
INESE, també é explíeit n aq~esl , enllt, parla que 
es traeta d'un espai del major tOteres. ambIental, de 
earaeterístiques úniques a les nostres illes, que el fa 
absolutament diferenciaf de les Albuferes¡ de Mallorca , 
deis endemismes que es produeixcn aJ l'ilLa d'E~ Co-
10m, fa una valoració de la seva aptitud pral luns~e 
seleete, afirmant a continuaeió que ls va l r ambIen
tal de l'area són de tal magnitud 'l.ue indubtablerncnl 
probibeixen ]a real itz~ció d'u~banitzacions de qualsevol 
Lipus, fins i tot de balXa densJtat, etc. I 

Per tanl, cree que seria un poe redUlldan l insistir, 
des d'aquesta tribuna, en valors científic ,ere que 
prou avalats i prou reconeguts i pro u aceeptat· soe131-
mcnt sobre· S' Alb era des Grau de Menorca. 

El' procés urbanístic de S'Albufera ha e taL }"(;:al
menl Uarg, difícil fins al moment actual. Des de 1971, 
que s'inicien una serie d'actuacions sense un suport de 
.tipus urbanístic, de tipus de planejament, a base d'una 
actuació que es va denominar "Shangrila», per a tu
risme seleete, que havia dd tenir tant de vols, que 
havia de convertir la llacuna natural amb una area per 
a l'esport oauti , amb sorl.ida a la mar, des d'<aqueU 
moment, els balles, els ajwllamcnts previs! a la demo
cracia, van donar un impul , una carta blanca, una Lo
ledm ia a le aclua ions c1ins S'AlbuEera, le acluacions 
de la urbanilzació, de la construcció del carnp el golf. 
posteriorrnent llicencies e1'obres, es van perrnetre l'aper
tura de carnins i la iniciació .d'obres d'urbanització que 
van donar lloc a una serie de paralitzacions d'obres, 
per part de la Comissió Provincial d'Urbanisrne, de tra
mitacions iniciades de Plans Parcials, alguns d'ells amb 
més de cinc projectes d'anada i de tornada entre l'Ajun
tament i la Comissió Provincial d'Urbanisme, cap deis 
quals va arri.bar a una definitiva aprovació, afo11tuna
dament, djn ele la perspectiva actual. perque qualse
vol aprovació que s'hagués aeonseguil faria molt més 
costosa, ben segur, avui. la prolecció necessaria d!a
quest espai. 

És a 1983, finals del 82, principis del 83, Consell 
General Interinsular, ja Govern de la Comunitat Aut&
noma, quan s'aproven unes Normes Subsidiaries, pre
viament es fa una suspensió de planejament, que pre
serven, de manera definitiva, una area que venia essent 
denominada com a zona ecológica i paisatgística en els 
Plans que havien estat tramitats i que havia estat im
posada per decisions judicia!s com a area a respectar, 
després d'aquests continuats plets i recursos. 1: aquí 
arriba la redacció del Pla General que planteja a in~ 
forma ció pública una solució possibilista que, incre
mentant amplialnent la línia de protecció d'aquestes 
Normes Subsidiaries, tracia d'arribar, a través d'un 
mecanisme certament complicat, a una redistribució 
de les propietats que pennetés una organització moIt 
més petita i allunyada en substitució de l'anterior i 
que pogués proporcionar gratu'itament els espais de 
la franja de protecció que preocupa. 

Per tant, és una historia de quasi quinze anys, in
conclosa, i que, en aquests ll1oments, crec que els in s
truments de que disposa la Comunitat permeten do
nar-li una solució definitiva, des del punt de vista de 
qualificació, i obrir-ne un procés de rcconversió, d.:: 
restauració ele propictat que es basi en aquesta quali
ficació definitiva. 

Com a dit espai, el problema, acceptada la neces
sitat de protegir-Io, i crec que és possiblc que aques
ta necessitat de protegír-lo no es posí en dubte per 

cap deIs Grups Parlamenlaris aquí presel![S, el proble
ma que es planteja -és, cerlamenl, quins :,ón els límits 
adequats de la zona que s'ha de protegir. Hem de 
constatar, amb satisfaceió, que la sensibiiltat per a la 
proteecíó de les arees natural s és creixent 'a la nostra 
Comunitat i és especialment ereixent a l'illa de Me
norca, i qu previsions prolectores que eren moll op
limistes fa m 1L po temps, avui n dia es consideren 
insignil.'icanls . De cada dia e ls planlejaments són més 
globals i que, per lanL, es poden fer vis ions ele con
junt 1ll0ll manco arenad , molt mane condi ionade 
per realitats d cada día de lipus p ssibilisla, per con
dkionamel1ls que són, vists en aquesta perspectiva, 
meramenl conjunturals. 

Cree, runb aquestes circumst2\llcies, per táDt, i amb 
aquesta expressió que hi ha avui i amb aquesta volun
tat, que estam en ondicions de pJanlejar una d li.mi
tació de l'e pai natural de 's"Albufera de Grau amb lí
ITÚlS, l'ealmenl generosos, amb Urnils que siguiu Pl-OU 

amplis per impedir accions negat.ives dios qUe lsevol 
de les are es d'influencia de S'Albufera, pe::rb, a la ve
gada, siguin prou permeables en la seva normativa per 
permetre totes aquelles activitats de tipus agrícola-ra
mader, que són la vocació i l'ús habitual i tradicional 
de les zones que l'envolten. 

L'exposició al públic elel Pla General de Maó ha 
demostrat que la societat esta madura per proteccions 
prou drastiques, que són preferides solucions clares, 
encara que puguin resultar economicament més cos
toses a artificis de gran complexitat i fü:mra tecuica 
que, cas de funcionar bé, haurien pogut produir una 
obtenció gratuita d'una part de l'espai. 

Per aixó, a aquesta proposta que nosaltres feim, 
els límits que proposam tracten de combinar les eli
verses delimitaeions que tots els estudis existents fins 
avui plantegen, tractam, per tant, de combinar una 
visió hidrológica, de conques hidrografiques, dins unes 
determinades limitacions, que no faci extensiva la pro
tecció de S'Albufera a una area immensament supe
rior a la del tamany de la llacuna, pero que sí es ten
gui en compte un criteri suficientment important de 
les ... , per a la seva delimitació com a zona perife
rica de l'area protegida. Simultaniament, tenim en 
compte uns límits físics, practicarnent, facilment iden
tificables, com són camins, com són carreteres, arri
bant fins a la mar, no limitam l'espai a la zona ante
rior, sinó agafant les zones costeres próximes, com 
són les de Cala de sa Torreta, com és Cala Grau per 
la part inferior i, a la vegada, incloem, com fan tots 
aquests estudis l'ilIa d'En Colom dins el mateix espai 
perque és inseparable, des del punt de vista ecologic, 
d 'aquest conjunto 

Es tracta, per tant, no la faÍg més llarga, perque hi 
haura oportunitat de precisar, si és l1ece~sari, algunes 
el'aquestes afirmacions, tractam, per tant, de tancar mi 
procés i d'obrir-ne un de nou. Tancar un procés que 
podem dir constitllent de l'espai, jurídic8ment consti
tucnt de l'espai natural, acabar amb aquests quinze 
;mys d'incertitud que hi ha hagut sobre el futur defi
nitiu d'aquesta zona, deixant clarament concordades, 
i cree que en aquest cas és c1arament possible, la vo
luntat del Parlament, que s'expressi a través d'aques
ta LIei, i la voluntat del municipi ele Maó amb uns lí
mits que, una vegada acordats pel Parlament, siguin 
íntegrament incorporats, i no imposats amb posterio
ritat, sinó incorporats a la redacció, molt avanc;:ada, 
del Pla General Municipal i, a la vegada, a partir 



1672 DIARI DE SESSIONS / Núm'. 54 / 28 febrer del 1986 

d/aquí, obrir un nou procés, un procés que bauríem 
de dir de gestió, un procés que, per . tanto garantit l'es
tatus jurídic, pugui aunar el maxim d'esfo~os possi
bIes, esfo~oSl. economics i volunta1. política, els dos 
fan falta, els dos són necessaris, per tal de poder ad
quirir aquests terrenys, que sigui imprescindible que 
la seva titularitat sigui pública, que sigui necessari 
que sigui pública per superar la parceHació existent i, 
per tant, el perill futur que puguin tornar a reneixer 
unes accions destructives i, per altra, aconseguida 
aquesta titularitat pública de les tant necessaries, pro
cedír a una imprescindible restauració de les ferides 
que les urbanitzacions iniciades, els camiüs oberts, les 
obres d'infraestructura incipients han prodult danmnt 
aquest espai. 

Per tant, es tracta de retrobar, en un temps no 
maSsa llunya, de lornar a aconseguir que S/AlbuJ.'era i 
el seu entorn siguin el que mai hmu'ien d'haver dei
xal de ser, una meravdla de la naluralesa, una ma
quina biologica natural a p Ie fl.lllcionament i. també, 
i com a perspectiva de .futur, una escola ecoJogica peT 
a les generaciolls actuals i futures. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Sr. López Casasnovas, té la paraula per parí- del 

Grup Esquerra Nacionalista (PSM). 
.Disposa, Sr. Diputat , d'un temps de quinze minuts. 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Grades, Sr. President. Srs. Diputats, Sres. Diputa

des, me permetin comen¡;ar aquesta intervenció fent 
referencia a un escrit que es publicava l'any 1974, a 
la premsa de l'Estat Espanyol, i deia: «A un deIs pa
ratges més bonics i tranquils que hi ha avui en dia a 
Menorca li esta arribant la fi. Una poderosa compa
nyia ha presentat el Pla d'Urbanització, ja les maqui
nes han comen<;at a destruir el que la naturalesa ha 
creat al llarg deIs segles perque fos un racó de pau i 
d'equ iUbd per a tOl un p ble. La for~a de 10ts els 
men rquin ' és imvotent davant de la f01'<;a del capi
tal exterior que ve a destruir l'única riquesa natUl"al, 
de surnmaimportancia, que encara ens queda a Me" 
norca. L'intercanvi i la convivencia entre e ls pobles 
és interessant i necessari, pero no al pre.u de la des
trucció deIs paisatges i les riqueses naturals, el capi
tal no ha de poder disposar del que vulgui, qua n vul
gui, ni d'allo que forma part d'un poble i que fins 
ara ha estat conservat tan amorosament. El «Diario 
de ly1allorca», el de Menorca, l'Ateneu de Maó, rObra 
Cultural Balear, el CoHegi d'Arquitectes i moltes per
sones conscients, davant l'atropellament que represen
ta, han demanat que se salvi la riquesa ecologica i 
biológica que hi ha en aquesta terra, esperam, encara, 
pero, que hi hagi persones sensibles que de qualsevol 
organisme estant puguin deturar l'atemptat que s'esta 
fent contra Menorca». 

Perdonin aquesta cita, pero em sembla que és im
prescindible referir-nos, com ja ha fet <::bans el Sr. 
Triay Llopis, él un poc d'historia del que ha succelt 
fins al momen! actual. S'Albufera des Grau és, com 
tothom sap, la Inés extens2 i important zona humida 
de Menorca, on fa deu anys s'hi concentraven milers 
d'aus aquatiques. Pero, aquesta capacitat humana que 
ens du, moltes vegades, a estabIir relacions de depre-

cÍació amb el nostre entorn, va fer que l'interes d'al· 
guns per acumular guanys i beneficis rapids actuas 
d'una manera escandalosa. Així, a principis' deIs anys 
70, un promotor espavilat va programar construir una 
gran urbanj.tzació per a una societat, la «jet-set», al sud 
de S 'Albufera, que anomenarien «Shangrila», damunt 
zones de Santa Madrona, Llimpa, i Sa Cudia, és a dir, 
«Shangrila», el paradís perdut de la llegenda oriental, 
i ve't aquí que la més oriental de les 11les Balears va 
veure corn aquell nom, rebatejat de paradís perdut, 
prenia tons prof'etics, el verb es va fer casa, i la ur
banització va apareixer entre nosaltres. Seixanta-vuit 
edificacions i un parell de quilórnetres de vial, un 
camp de golf, regat d'aigües' escasses i un futur cen
tre turístico El promotor, mitjan<;:ant una potent cam
panya propagandística que indula viatges des de Lon
dres a Menorca amb els futurs parcelIistes per tant 
soIs cinc lliures, va aconseguir vendre prop de mil 
parcdles de la prevista urbanització. Por!ava també 
de fer-hi un magnífic port esportiu, seguint desastros
sos exemples precedents, corn el del Cap d'Estrutx, 
per exemple. No obstant aixo, una urbanització que 
com tantes altres deia respectar i, fins i tot millorar 
la naturalesa ele la zona, els promotors no van poder 
legalitzar els seus plans urbanístics, maldarnent comp
tassin amb el suport d'un Consistori. en aquest cas 
l'Ajuntament de Maó d'aquella epoca. A principis de 
1974, una amplia campanya pública a favor de la con
servació de S'Albufera va aconseguir que l'Ajuntarnent 
aturas les obres en donar a coneixer la seva iHegali
tat, de tota manera, l'Ajuntament de Maó va continuar 
tolerant descaradament i fins i tot donant suport que 
es concedissin llicencies urbanístiques iHegals perme
tent, ja ho he dit abans, un camp de golf, accessos i 
abastiment d'aigua potable. La campanya «Salvem S'Al
bufera» va assolir una resonancia internacional i va 
aconseguir que la Comissió Provincial d'Urbanisme as
senyalas unes arees de protecció envoltant S'Albufera 
de 300 metres d'ample. Així i tot, els promotors, no 
tan soIs es van oposar i van presentar recurs, entre 
parentesi podem dir que han estat nou anys a donar 
resoludó a aquest recurs que, per sort, es va resoldre 
a favor de l'ecosistema, sinó que, a més a més, van 
tenir, diguem-ho clar, van tenir la harra de continuar 
clandestinament les obres. L'elabaració d'un nou Pla 
General d'Ordenació Urbana del municipi de Maó, em
pres per l'Ajuntarnent de majoria del PSOE en aques
ta ciutat, va fer obrir moltes esperances, pero la his
toria més recent ja la coneixem, i aquest Parlament 
no n'és alié. 1 si he volgut fer aquesta introducció o 
aquest prdunbul és per recordar que hi ha hagut unes 
actuacions que, des d'un punt de vista d'estat de dret, 
no es poden, no es poden oblidar, s'han de tenir molt 
presents. S'han de tenir molt presents quan es parla de 
possibles indemnitzacions, quan es parla ele drets in
dividuals lesionats, quan es parla, en def~nitiva, de la 
possibilitat que la protecció que la Llei d'Area Natu
ral el'Especial Inte¡-.es que volem per a S'Albufera des 
Grau sigui una Llei absolutament proteccionista, és a 
dir, feta amb criteris científics, amb criteris integrals, 
rigomsos, seriosament d'acord amb els estudis que e1s 
propis organismes públics han encom,mat i han pagat. 

En definitiva, avui, creim que la presa en cons'i
deració d'aquesta Proposició de Uei tan c1esitjada s'ha 
de fer amb uns criteris molt més superiors als que 
pUf!uin induir visions pz;rtidistes estretes. Dic a~o, per
que Esquerra Nacionalista hauria volgut que aquesta 
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iniciativa legislativa s'hagués prodult en el si del Con
seU Insular de Menorca, exercint l'article 26, apartat 
2 de l'Estatut d'Autonomia, com així ho vam fer tam
bé en el seu moment, l'octubre de l'any 1984, davant 
aquesta Cambra amb l'area de la zona sud de Ciuta
della, una area també d'especial interes i que curiosa
ment va ser desestimada, en aquell moment, argüint 
també arguments de preteses indemnitzacions, de drets 
adquirits, etc., etc. Es va dir, per part del represen
tant del Grup Regionalista, que havíem el 'intentar do
nar solucions globals, planificar globalment la protec
ció de la natura a les nos tres illes, concretament a 
Menorca, perque es tractava d'aquel! cas, i compartim 
aquest criteri, i nosaltres consideram que l'actuació 
mitjan¡;ant arees puntual':> protegides és important 
quan hi ha una espasa de Democles que pesa damunt 
elles, pero és insuficient si el que volem és realment 
mantenir l'ecosistema a les nos tres illes, mantenir una 
situació que no es degradi més . Record aquestes pa
raules, perque ha passat més d'un any i no hem acon
seguit, encara, que cap Proposició de tipus global, pro
tectora vengui a estudi a la Comissió Parlamentaria 
corresponent o a altres instancies de l'Administració 
Autonomica. 

Volem, per tant, i repetesc, que se segueixi amb 
els límits que aquesta Llei ha de contemplar, en cas 
que s'aprovi -i el vot nostre sera posi tiu-, com ha 
dit el Diputat S;r. Triay Llopis, volem que els límits, 
que és el cavall de batalla, probablement, futur amb 
que ens trobarem, es. faGin d'una manera rigorosa i 
no s'engani, que no es do ni gat per liebre i sota una 
pretesa protecció s'estableixin. uns límits que cap es
tudi científic, que cap situació mínimament seriosa 
pugui admetre. No regategem, tampoc, l'extensió pro
tegida sotmetent-la a cap interes particular o cap pre
tes dret adquirít, sobre les preteses indemnitzacions, 
quantiosíssimes, s'ha parlat de 600 milions de pesse
tes, etc., Esquerra Nacionalista vol dir que no s'han 
exposat clarament i que, per tant, és rehutjable qual
sevol espantada que puguem fer per aqllcst motíu. En 
segon lloc, volem dir que els doblers a aportar, si és 
necessari, que s'aportin, tant si surten de l'Adminis
tració Central C0111 ele l'Administració Autonómica, en 
qualsevol cas, sortiran deis diners deIs ciutadans, deIs 
contribuents, als quals, que Esquerra Nacionalista sa
piga, mai no se'ls ha indemnitzat de les hectarees de 
bosc i de terra fhti! dilapidades, de les zoneS humi
des dessecadcs, deIs quilometres de vial~ i carreteres 
oberts irracionalment, de les zones ele terra erosiona
des i perdudes, de les comunitats vegetrtls i faunísti
ques expoliades, extingides o despla<;ades, de la per
clua ele paratges tranquils i bells, elels abusos sobre els 
recursos més basics. No se'ls ha indernnitzat, que Es
querra Nacionalista sapiga, per cap el'aquestes m alife
tes, que aquí són. A veure si algun dia, en !loc ele par
lar tant d 'indemnitzacions a ciutadans hC'norables, na
cionaIs o cstrangers, oferim dacles objectives sobre el 
cost rea l que desastres com els que es van comenr;:ar 
a fer sobre S'Albufera eles Grau i que, sortosament, 
es van aturar, han ocasionat a la societé1t i a la salut 
de la natura. 1 facem servir els serveis jurídics per 
protegir els drets socials ele] poble, superiors, sense 
cap club te, als elrets privats d'uns pocs. Ar;ó és la pos
tura el'Esquerra Nacionalista, a't;:o són les reflexions 
que avui feim clavant els senyors Diplltats, davant 
ilql1esta Cambra, i no volclliem acabar sense fer una 
referencia , també, a un tema que també suposa una 

petita degradació ecologica. A mi . m'agradar:ia que 
prengllessm nota els tecnics que hagin de -redactar, si 
s'aprova, aquesta futura Liei, la degradació ecológica 
o eco-lingüística, que suposa el tractament incorrecte 
deIs noms deIs llocs que es fa dins els mitjans_ de co
municació, pero perque les Proposicions mateixes de 
les Lleis no són lingüísticament corree tes. Em refe
resc, i acab, molt breument, al tema de la paraula 
«Es GraUl>, la paraula «Mila», de la parauIa «Sbangri
la», «Shangrila» ~s un tOpOnim espuri, que s'ha d'es
borrar del nostre mapa. «Mila» és el topónim, no «Es 
Mila», amb un pretes article gonellista, i «Es Graw> és 
una paraula que significa, com tots vostes saben, 
«port», va amb «u» i no amb «o» i, en conseqüencia., 
si no m'equivoc, en castella «Grau» és un catalanis
me, i no viceversa. Que es tengui, per tant, també 
I'ecosistema de la llengua compres dins la futura Llei. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat, per la seva lJi.¡;ó. 
Pel Grup Regionalista de les Illes, té la paraula el 

Sr. Triay Humbert. 

EL SR. TRIAY HUMBERT: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Molt 

breument, per fixar la postura del Grup Regionalista 
enfront d'aquesta Proposició de Llei. 

Feim, en línies general s, nostre el que ha esmen
tat, tant el Portaveu del Grup Socialista, com el del 
Grup Esquerra Nacionalista, i, per tant, m'estalviaré 
abundar, un poc, en la mecanica i en tot el llarg pro
cés que ha dut aquesta pretenguda urbanització, llr
banització que, ido, no va ser aprovada i que, per 
tant, com s'ha dit molt bé, sortosament tenim avui el 
moment de poder aprovar aquesta Proposició de Llei 
per salvaguardar S'Albufera des Grau, així com l'illa 
d'En Colom. 

S'l que voldría, en principi, exposar alguns deIs 
nostres clubtes, i jo diria que un poc, des del nostre 
punt ele vista, incoherencies presentades entre el que 
el Grup Socialista presenta en aqueixa Cambra i l'ac
tuació que, des del nostre punt de vista, ha anat fent 
l'Ajuntament de Maó sobre aquest tema i que, com 
tots vos tes saben, també esta governat per una majo
ria deIs Socialistes. 

Dir, en primer lloc, que nosaltres donarem suport 
a aquesta Proposició ele Llei, en línies generaIs, pero 
que ens reservam, dins Comissió, sobretot a I'article 
número 2, que és alla on ralla de les delimitacions 
possibles, poder presentar dins el període habil d'es
menes, les nostres possibles esmenes respecte d'aques
tes delimitacions. Nosaltres creim que a la zona 1, que 
detalla l'element paisatgístic singular, és alla on hi 
pot llaver, de veritat, un conflicte important, no par
larem aquí d'inelemnitzacions, nosaltres creim que no 
és la nostra tasca en aquests moments parlar sobre 
aquest tema, pero sí que entenem que és alla on hi 
podra haver un conflicte important, perque no obli
dem que, a diferencia d'altres lleis aprovades en aquest 
Parlament, com puguin ser Es Trenc i Sa Punta ele 
N'Amer, aquí hi ha unes edificacions fetes, hi ha una 
¡<ran quantitat important de ramals que també estan 
fets i que, per tant, entenem que no és la mateixa 
postura que es pugui aeloptar quant a les altres que 
es v;:>n aprovar en aquest Parlament. 

Deia que no entenem la incoherencia, des del nos-
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tre punt de vista, que es fa entre la Proposició que 
.es . presenta avui aquí i la presentació i aprovació ini
cial del Pla General de Maó, quant que no desquali
fica, com aquÍ, tal i com ens marca l'article 3 de ]a 
Llei, apartat a), que ens diu que els terrenys queda
ran classificats com a sol no urbapitzable d'especial 
protecció, dic . que l'Ajuntament de Maó no desqua1i~ 
tica alguns d'aquests terrenys, prava evident que, en 
pl'in cipi, no 1"a aquesta la funció que en aqu ests mo
meots el Grup li pensa donar. A nasal tres ens agra
daría que se'ns ac!aris un poc aquesta diferencia el'opi
nió qu hi ha entre el que, en definitiva, J'ajuolament 
més afecLat, que és l'Ajuntameol d Maó, a Ba on per
tany aquest paratge, no prescoLava una c1esquaJjfjca
ció, desqualificació que. com tots sabem, sí que s'ba 
f t, per excmple a UD a ltre a jw1tarnent, que és l'Ajun
tament de CiutadeIla, a una zona que, com s'ha diL 
aquí, i va ser debatuda també aquí, a la zona sud de 
la nostra illa, i, per tant, voldria que per part del re
presentant ens danés un poc aquest canvi de criteri 
que aqu í se ti ha dO!lat. 

Com queda el tema de Sa Cu ia? Com queda, de
finitivament, S'Albufera de Grau i les poss ibles ac· 
c ions feLes dios la pretesa w"banilZació ele "Shangrila». 
També, tots ho sabem, arreu deIs mitjans de eomuni
cació, hi ha bagut. sembla ser, una carrera d'inLeres
so , diria jo, de protagonisme, ,hem sentil, per part 
del Senador m norqtú, que faria una petició al Go
vern d.e l'Estat EspanyoJ de declaració de Pare Natu
ral el'aquesta zona. S'ha dit també que hi havia una 
parlida. de 500 miliolls de pessetes, no sabem on, su
posam que també se'ns podran aclal'ir una partida de 
500 miLion de pessetes destinada a as;o, no sabem de 
quins pre suposlS 6n. 1, finalmenL, s'ha presentat 
aquesL Projecte de Llei, aquesta Proposici6 de Liei, 
cree qu benvinguda, pero voldríem que aque te co
ses se'ns acabassin d'expllca¡' aque voldríell1 que sap i
guessin un poc aque ta direrenl carrera per part d'al
~unes dc les per ones militanls del Panit Socialista, 
perque entencm que o van totes dirigides lU1 desti 
final mateix o lti bavia di tints punts de partida que, 
en definitiva, voldríem que se'ns explicassin. 

Entenem també, i enfil un poc amb el que ha dit 
el representant d'Esquerra Nacionalista, creim que sí 
que hi ha un terna jurídic important, que creim que 
s'hauria de sub rallar i clefinitivament decidir, perque. 
com he dit abans, no és el mateix parlar d'una clecla
ració d'especial natural interes, com les que he dit 
abans, de la Punta de N'Amer i Es GréJu, perque a 
unes no hi ha edificacions i a les aItres. s( Nosaltres 
creim que l'Ajun tamenl el Maó bauxia de fer una pos
tura pública de que ~ e l. que [len a clefinitivament 
fer obre aques L tema, el onsell In ular de Menorca, 
amb una re olució prcsa dins un PI e , aquest mateix 
mes, va aprovar tres diferents punts, un d'el1s el d'ex
pressar la voluntat que, per part d'una Llei en aquest 
Parlament, S'Albufera des Grau fas protegida, d'acord, 
basicament amb els criteris ecologics i científics, i un 
punl -segon, e re que important, el el Hicitar a 
l'Ajuntamenl de Maó que cxerds a través d les eves 
compelencies i a lravé el I Pl~l enera l l . accion 
pertinents, p rque on icteram que les t ' . 

Per Lanl, no al Lt·cs, i per acabar, dir que dona
rem up< rl a aquesta Pl"oposic ió quanl a l lema. glo
bal, en re. crval11 e l nostre vot i la pr ~ c nfa ió d'cs
menes possibles diJls Comiss ió i Ponencia, i sí qu 
ens agradaria que, pe!' pal'L, sobretol, del Grup pro-

posant, se'ns aclarís aquesta, jo diría, falta, UD poc, 
de coherencia entre el presentat, entre el previst ini
cialment en el Pla General de Maó i la Proposició 
que, en aquest cas, ve presentada avui en aqueixa 
Cambra. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, ST. Diputat. 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Fernando 

Saura. 

EL SR. SAURA y MANUEL DE VILLENA: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Como re

presentante del Grupo Popular, me toca expresar ]a 
postura del Grupo Parlamentario sobre toma o no en 
consideración de una Proposición de Ley. respecto de 
la Declaración de La Albufera del Grau como área de 
especial interés, y sí, realmente con decir que noso
tros la tomamos en consideración ya seria suficiente, 
y, de hecho, lo vamos a hacer, pero también es ne" 
cesario realizar algunas consideraciones al respecto. 

En primer lugar, debe quedar claro que la pro
tección actual de La Albufera, digo actual, ha sido rea
lizada por el Gobierno, mediante las Normas Subsi
diarias de Protección, y esto ya se ha dicho aquí, sen
cillamente es repeti¡' lo dicho anleliorl11ente por otros 
Diputados. En segundo lugar, si repasamos la pági
nas de un esLudio r aLizado por encargo del Gobierno 
" concretamente por la Conselleria de Ordenación del 
Territorio y de Urbani mo, que fue efectuado por el 
INESE, también se desprende que La Albufera está 
calificada como área de valor ambiental extraordina
rio. En tercer lugar, rue el propio Consejo de Gobier
no que se celebró en Menorca e l 10 de jumo del 85 
quien aprobó iniciar )o estudios pertinentes para un 
ma 01' grado de conocimiento de este espacio, con la 
finalidad de salvaguardar esta área de especial inle· 
rés. Después, lógico y normal, que el Grupo Popular 
vote a favor de la toma en consideración de esta Pro
po i i6n de Ley. 

Lo que ya no es tan lógico es que el Grupo Socia
lista, teniendo ma oría en el Ayuntamiento de Mah6n, 
no haya previsto la misma pro lección que la que aquí 
se propone. Realmente nos encontramos ante una dis
función entr lo que propone el Gmpo ocialista del 
Ayuntamiento de Mahón y lo que propone el Gnlpo 
Parlamentario Socialista en esta Cámara. ¿Acaso e l 
PSOE de Mahón no tiene seguridad, :Y siento tener' que 
hablar de los 500 millones, de que no lleguen los fa
mosos 500 millones aireados electoralmente, tan airea
dos, y tuvieran que responder directamente? Lo que 
resulta claro es que los Socialistas del Ayuntamiento de 
Maahón no se han atrevido a calificar como zona pro~ 
tegida el área en cuestión, dado que, en primera ins
tancia, correría a su cargo el coste que teóricamente 
pudiera suponer tal protección. Lo que sí han conse
guido, mediante el aireado tema de los 500 millones, 
es callar a la opinión pública y a los movimientos eco
logistas de Menorca, pero esos millones no vienen, no 
se ejecutan por vía presupuestaria, al menos, que nos
otros sepamos. Realmente, sí que nos gustaría que 
;legaran . 

La Propues ta ocialista no recoge las intcncione 
del Ayunlamien o de Mahón, ya que é te Luvo buena 
prisa en aprobar ini cialmen te el Plall eneral, el lIal 
recoge la zona de «Sa Cudia» como u rl>anizable, lo 
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que está Claro es que si no hay una ~ey de este Par- ' 
lamento -:1 tiene que pagar el A~untaD)Hmto de M~hón, 
lá prot"ección es menor; pero, S1 se toma en consldera
ción entonces los límites crecen de forma desmesu
nida' las intenciones del Ayuntamienlo de Mahón no 
eran' las que menci.ona la Proposición de Ley, ya Ique 
en .t momento de aprobarse inic ialmente el. Plan Ge
nera l, el propio alcalde solicitó al Grupo Popular del 
Ayuntamiento que llegáramos a un acuerdo en el ftema 
de La Albufera. para la aprobación provisi.onal, toda 
vez que el AE-PSM había votado negativamente, y re
conocía que era el punto más conflictivo del Plan Ge
neral de Ordenación. 

De todas formas, esto ya es una historia pasada, 
la realidad es que ustedes, señores socialistas, en este 
tema han querido ser los protagonistas, y lo han sido, 
ustedes han traido aquí una Proposición de Ley que 
nosotros vamos a apoyar, incluso han sido protagonis
tas a costa de sus aliados en esta Cámara, pero no se 
preocupen, el próximo protagonista va a ser la Po
nencia y la Comisión. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Triay, té la paraula. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Moltes gracies, Sr. President. Jo lament dir als se

nyors Diputats que parl en nom del Grup Socialista, 
no de I'Ajuntament de Maó ni del Govern de la Nació, 
si bé, logicament, el Grup Socialista, el Partit Socialis
ta tractara d'explicar, dins el possible, les explicacions, 
o de donar les explicacions que d'alguna manera se li 
demanen. Perque fa la impressió, i no voldria de cap 
manera ofcndre a cap deIs senyors Diputats, prudent 
manera que jo agraesc, i no com a mera cortesia ni 
formalitat parlamentaria, el seu anunci d'un vot favo
rable, de cap manera, per tant, voldria crear cap toro 
bació ni molesties de darrera hora, abans que aquest 
vot es produeixi, pero crec que, en algunes de les in
tervencions, es nota un interes major en obrir aquí un 
debat de política municipal que un debat de política 
autonómica, que un debat de protecció d'acord amb 
una Llei d'aquest Parlamento Perque s'han de matisar 
mo!tes coses a les diferents afirmacions que aquí s'han 
feto 

Efectivament, el Govern de la Comunitat Autóno
ma va fer una Norma Subsidiatia d'uns límits ele S'Al
bufera que avui ningú, absolutament ningú, no consi
dera suficients, per tant, no es pot dir que el Govern 
de la Comunitat Autonoma vagi a pro1egir S'Albufera 
des Grau, el Govern de la Comunitat Autonoma va con
solidar amb una Norma Subsidiaria una franja de mí
nima amplitud, de mínim::t amplitud que ni duplicada 
a una aprovació inicial per l'Ajuntament de Maó es 
considera satisfactoria des d'un punt de vista de la 
prolecció global. Primera cosa que crec qud, hem de 
dir. Que, efectivament el Consell de Govern de dia 10 
de juny del 85, celebrat a Menorca, va fer una refe
rencia al tema de S'Albufera, cIar que la va fer, va 
fer una referencia, perque l'Ajuntament d(~ Maó, dia 
2 d'abril del 85, li havia dirigit un acorel aprovat per 
unanimitat pel qual es demanava; la coHaboració de la 
Comunitat Autónoma a l'adquisició de la franja que la 
propia Comunitat Autónoma havia delimitat a través 

d'aquestes Normes Subsidiaries, a pesar que és una 
franja, que tots estam dJacord, que és molt insuficien~ 
pero pres aquest acord o teta aquesta expressió de vo
luntat perpart del Govern de la Comunitat Autonoma, 
no n'hem sabut res més; no hi ha hagut més que les 
preguntes que s'han formulat en aquest Parlament so
bre aquest tema, més que lIargues ambigüitats, en els 
Pressuposts, afortunadament retirats, no hi havia cap 
partida que pogués permetre una actuació d'aquest ti
pus, per tant, les intencions no les podem posar en 
dubte a cap moment, pero les realitats mai no han 
ocorregut en aquest sentit. 

Se'ns diu quina és la postura de l'Ajuntament de 
Maó sobre aquest tema, perque hi ha una gran dis
crepancia entre el que planteja el Grup Socialista 'i el 
que planteja la majoria socialista de l'Ajuntament de 
Maó, bé, jo crec que tots els Parlamentaris han 11ebut 
una comunicació de l'Ajuntament de Maó, aquí on diu 
el que opina, l'Ajuntament de Maó opina proposar 
l'aplicació ele les Lleis de Protecció d'Arees Naturals 
existents a la zona de S'Albufera des Grau i el seu 
entorn i, concretament als lIocs de Santa Madrona i 
Llimpa fins als límits que en l'aplicació d'aquestes 
Lleis es fixin. Així mateix, demanar a les diferents 
institucions ele l'Estat que hi puguin tenir compet,en
cia, la provisió economica necessaria per tal de fer 
efectiva la titularitat pública de totes les propietats 
afecti,leles per l'aplicació de l'esmentada Llei. És na .. 
tural que si I'Ajuntament de Maó té unl espai de ca
racLer supramunicipal, les dificultat~ deJ qual no vé
nen de la seva actuació, que vénen de l'actuació d'uns 
Ajuntaments previs fins i tot a la democracia, i que si 
hi ha altres ajuntaments de les Illes, de Campos, de 
Sant Lloren¡;:, etc., que es beneficiaran amb el cas hipo
ac:tic d'unes indemnitzacions de la coHaboracid econo
mica de la Comunitat, no veig jo que, perque I'Ajllnta
ment de Maó sigui socialista, hagi d'afrontar en soli
tari aquests costos que no són costos seus, que no 
són costos normals a la seva acció urbanística. 

Per tant, aixo és clar, que les possibles indemnit
zacions que no sabem si es produiran, jo crec que no 
es produiran, pero tampoc no puc afin11ar de cap de 
les maneres que es produeixin, perque la xifra que es 
maneja de 500 milions, crec que no té a veure amb 
indemnitz3cions, la xifra de 500 milions que es ma
neja és per una possible inversió amb adquisició de 
terrenys al menor cost possible per la via expropiato
ria, si fa falta, no amb indemnitzacions de drets lesio
nats, que d'ar.;:o no n'hem parlat, no hi ha can com
promís de ningú, per tant, aquests drets 1esionats, en 
cas que existeixin ,i que probablement existeixen amb 
més possibilitats, que també defensaria bns al darrer 
moment que no existeixen, pero no és a nosaltres que 
ens correspon donar la darrera parau1a, probablement 
existeixen amb més possibilitats a les zones d'Es Irenc 
(} de Sa Punta de N'Amer, on hi havia Plans Parcia19 
clefinitivament aprovats, i a la zona de S'Albufe¡'a des 
Grau, aquí on efectivament s'han donat unes determi
nades llicencies, potser que irregulannent, pero que e1s 
tcrrenys no tenen una qualificació de zona, de s61 urba, 
per tant no hi havia un sllbstrat que els emparas. Pero, 
de totes maneres, per tant, vull cleixar cIar que no es 
U-acta, en absolut, de veure a qui correspon el major 
protagonisme, jo crec que l'Ajuntament de Maó posa 
a informació pública una proposta. Per que és la in
formació pública? Per rebre la participació deIs ciu
tadans, per rebre, si fa falta, les crítiques i les mani-

., 
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festacions. Una proposta que duplica ampliament 
l'anterior que vos teS havien aprovat, que es considerla 
insuficient pel conjunt del Partit Socialista que, en 
aquest cas, considera que ha de . donar una solució, és 
mobilitza i tracta de donar coordinació i coherencia a 
l'actuació de tots els nivells, tracta de cercar una ges
tió, gestiona una coHaboració estatal, per veure si és 
possible comptar amb aquesta aportació economica de 
titularitat, perque és" imprescindible damunt la zona 
parcel'lada aconseguir la titularitat pública, tracta de 
dur al Parlament de les Illes Balears una Proposició 
de Llei que ampliament, amb aItres criteris, amplia
ment, justifiqui, delimiti la zona a protegir i es com
promet a recollir-la directament en el seu Pla General. 
La incoherencia, on existeix? Potser, protagonismes, 
n'hi ha hagut molts, de protagonismes voluntaris, 
molts, perque el protagonisme de sentir-se ofes pel fet 
que no s'ha comptat amb la Comunitat Autonoma, que 
fa més d'un any que se li havia demanat ajuda, perque 
es diu que hi ha una possibilitat que l'Estat coHabori, 
bé, aquest protagonisme, i quan s'afirma que hi ha 
no sé quina pila de milions per destinar a aquesta 
inversió, i resulta que hi ha 1.000 Pts. a una partida 
oberta, bé, aixo ja no és protagonisme, aixo ja és fal
sedat. 

Pero jo, de totes maneres, no vull, en absolut, 
ofendre'ls, perque el seu vot favorable no mereix 
aquest tractament, per tant, jo els agraesc, insistesc, 
la seva participació, veig que estan vos tes més preocu
pats que els mateixos interessats en una qüesÍiÓ de 
pi:essumpta competencia o d'exc1usivitat o de carrera 
per qui presenta aquesta Proposició, jo voldria dir, de 
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la manera més amigable possible ' al Grup d'Esq1,len<a 
NaCionalista, que nosaltres no ens hem oposat a cap 
iniciativa del Consell de Menorca, en el sentit que es 
dugui aquí una proposta, simplement, aquesta propos
ta s'ha duta aquí amb anterioritat, aquest tema s'ha 
plantejat ... 

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

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
... i, per tant, vaig acabant Sr. President, moltes 

gracies. 
1, per últim, dir que certament tots els errors to

ponímics que existeixin a la Proposició seran deguda
ment corregits, perque no hi ha cap intenció deis' re
dactors de la Proposta d'incórrer en cap gonellisme, 
simplement creim que nO' són normalitzats eIs topo. 
nims i, per tan"t, ens dedicam a copiar-los deIs 
diferents planols, deIs diferents documents que exis
teixen, sense altra' mala intenció. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam seguidament a la votació. 1 deman a aques

ta eambra si pren en consideració la Proposició de Llei 
debatuda de DecIaració de S'Albufera des Grau com a 
Area Natural d'Especial Interes. 

Les Sres. i Srs. Diputats que trobin que hem de 
prendre en considera ció aquesta Proposíció es volen 
posar drets? 

Moltes gracies. Queda aprovada per unanimitat. 

2.000,- pessetes 
1 000,- pessetes 

500,- pessetes 
100,- pessetes 


