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EL SR. PRES ID E NT: 
Tractarem a con t inuació la P roposició no de Llei 

relali\"a a la p3ra!i tzació imrnediata de les ob res q ue 
es reZt lil zcn a Can Gelaberl de Bi nissalem i p rojecte 
d e rcslaurac ió. 

Té la par au la, p el Grup proposant , e l Sr. l oan Na
da! i Agu irre. 

Faig a saber a la Cambra que no s'ha presenta! 
cap esmena vint-i-quatrc hores abans del term ini per
l inen l. 

EL SR. NADAJ . AG UIRRE : 
Sr. Pres ident. Sres. i S rs. Diputa ts. E l Gru p So

cia li s ta p resen ta una Proposició no de LIei on es de
m ana la parali tzació im media ta de les obres que es 
realitzen a Can Gel abert de Bin iss,dem, s 'ins ta e l Go
\'ern la r edacció urgent d'un projecte de recuperació i 
de res tauració de Can Gelabert i es demana que s'exer
ceixin les resp onsabilitats derivades del cas, segon s la 
Llei. 

Per que presentam aques ta llei . Nosaltres presen
tam aquesta lIei, Sres. i Srs. Diputats , perque , p er part 
del Govern, es dóna una continuada i reiterada inhibi
ció davant la destrucció del patrimoni historic a les 
nos tres illes . La ConselJeria demostra una falta d'inte
res davant totes les destruccions, totes les vertaderes 
salvatjades que es fan en el tema del patrimoni histo
rico-a rtístico Són moltes les demostracions d'aquestes, 
que poden pareixer dures paraules, pero hi ha molts de 
casos on s 'ha destrult patrimoni, p a trimoni molt im
portant. patrimoni irrecuperable, i fins ara no sabem 
que hi hagi hagut cap expedi ent sancionador que s 'hagi 
acabat, no sabem que hi hagi cap expedient que hagi 
aplicat la legalitat vigent a les persones que han eles; 
tnút ele forma irreversible aquest patrimoni, els hipo
geus d'Eivissa, el camí empedrat d'Alaró, el poblat 
roma ele Santa Pon.¡;.a, les fortif icacions ele Can Blai de 
Formentera, Can Fabregas, que es troba en un total 
abandó; en cap deIs casos no se sap que hi hagi hagut 
sancions, que hi hagi expedients que s'hagin acabats. I 
ara ens trobam en un d arrer cas d'extrema graveta t, al 
nostre parer, pareix que no per a la Conselleria , que 
és la elestrucció del Casal de Can Gelabert. 

Aquesta, realment, és una historia d'una destruc
ció anunciada, és com el títol del llibre, és la historia 
el'una mort anunciada, aquesta mort anunciada va co
men~ar amb la destrucció deIs jarelins ele Can Gela
bert . EIs jardins de Can Gelabert, el'una gran bellesa 
i sensibilitat, gran beIlesa i sensibilitat que no podia 
ser manco, essent el seu propietarí En Lloren<;: Moya, 
varen ser completament elestru'its i es va fer, al seu 
lloc, una antiestetica pla¡;a on, com a aportació, gran 
aportació artística, s'hi va plantar enmig un colomer. 
Aixo és la pla<;:a que es va fer a Binissalem, al que 
eren eIs jarelins de Can Gelabert, que estaven comple
tament protegits, perque la decIaració de monument 
hístoríco-artístic era de Can Gelabert i el seu jardí i, 
arnés, Binissalem és un conjunt protegit, tot Binissa
lem. 

Que és el que ens trobam actualment? Ens trobam 
que a continuació de la destrucció deIs jardins de Can 
Gelabert, es demana, es presenta un projecte de con
versi6 de Can GeIabert, de reestructura ció de Can Ge
Iabert, i el que es fa és una destrucció practicament 
total del que és el Casal de Can Gelabert. Es comeh<;:a 

aq ues ta des trucc ió afe gint a 13 parl ele ll a nera u n ccli
fi ci de pl anta nova, complet ament moelcrn , que es el e
dicara a centre el e sa lut, quan aixo és [o talment pro
tegi t per la Llei. Es con tinll a amb la el es l¡ucció de la 
( u in a , de la capella, ele tota una serie d'h abilacions ele 
la planta baixa , i es finalit za <!ll1b la cl es trucció irre
ver sible ele tots els frescs d e la planta primera, ele le s 
clu cs habitacion s de la pbn ta primera que, com els 
S rs. Dipu ta ts saben, cs ta\'en pinta ts tant a la pare t 
com en el sotil, amb pintures d e caracle r fra nces i 
p ompeiil , el'aproximadament un segle i m ig d'antiqui
tal. E ra l 'única cdificació d e la pa1' t forana que tenia 
aqu estes pintures, pintures catalogaeles, pintures que 
ha\'ien sor tit a molts ele llib r es, no només de L1oren~ 
Moya, sinó que havien sortit a m ol1s m és . 

Aqu esta des trucció és una des trucci ó que es fa 
amb caracter irreversible, no és que alla s 'espenyi 
qualque cosa amb la r estauració, sinó que es toma, es 
liq u ida completa ment e l sotil , perque es liquida, es li
quida perque es vol fe r una altra planta, o sigui, alla 
on hi havia plan ta baixa i pis , es vol fer planta baixél 
i d os pisos , p er tant , no hi havia més r emei que to
m ar el so til, es toma el sotil i amb el projecte es vo
len fer dues plantes p er d edicar-les a activitats cultu
ral s , a activitats per a vell s , a activitats que indubta
blement es poden considerar necessaries per al poble, 
pLT6 que no poden permetre la destnlcció del patri
m oni. 

Quina és la responsabilitat que nosaltres creim 
que es elólla en aquest cas? Hi ha una doble r espon
sabilitat. Hi ha una responsabilitat municipal, pero hi 
ha una responsabilitat , per a nosaltres p r incipal, per 
part de la Con selleria. La salvaguarda del patrimoni 
his torico-artístic és una compet&ncia exclusiva de la 
Con selleria de Cultura, del Gove¡-n, i la Llei del Patri
m oni, de 5 de juny del 1985 , diu al seu ar ticle 6 apar
t a t a) que «a los efectos ele la presente Ley se enten
derá como organismo compe tente pará la ejecución de 
la presente Ley, los que en cada Comunidad Autóno
ma tengan a su cargo la protección del p atrimonio his
tór ico». La Conselleria de Cultura. Continuant a mb la 
Ll ei de Patrimoni, l'article 19 diu clarament que «en 
los monumentos declarados bienes de interés cultural 
no podrá realizarse obra interior o exterior que afec
te directamente al inmueble o a cualquiera de sus par
tes integrantes o pertenencias sin autorización expresa 
de los organismos competentes para la ejecución de 
es ta Ley». La Conselleria de Cultura . La Conselleria de 
Cultura ha d'haver aprovat el projecte, el projecte que 
es realitza en aquests moments, perque si no l'hagués 
ap r ovat, si hagués posat mesures en contra del projec
t e , si hi hagués hagut aHegacions en contra d'aquest 
projecte, s'hagués rebutjat i s'hagués demanat que es 
presentas un nou projecte. Per tant, la Conselleria de 
Cultura aprova el projecte. Continuem amb la Llei de 
Patrimoni, que és quasi quasi tota aplicable, l'articIe 
37 dóna a la Comunitat Autónoma la facultat, «la Ad
ministración competente podrá impedir un derribo y 
suspender cualquier clase de obras o intervención en 
un bien declarado de interés cultural». La ConseIleria 
té la facultat d'intervenir, d'aturar, de paralitzar les 
obres. Pero n'hi ha més, l'articIe 39 ens diu, quan 
parla del que són les restauracions, que les restaura
cions en tot moment han de conservar l'edifici, diu 
clarament que la restauració anira encaminada a la 
conservació, {;onsolidació i rehabilitació, i diu clara-
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ment que «se evitarán los intentos de reconstrucción, 
salvo cuando se utilicen partes originales de los mis
mos». S'evitara qualsevol reconstru.cció, l'edifici te, 
nia un des tí, les obres en aquest edifici, que era la 
consolidació de l'edifici, la rehabilitació i la seva con
servació. Que és el que ha passat? Ha passat el que 
diu l'article 4, s'ha donat un cas eviclent d'expoli, hi 
ha hagut una destru.cció irreversible d'un patrimoni 
historie de les nostres illes, hi ha hagut una destru.c
ció que no es pot tornar a recuperar, hi ha hagut 
una destru.cció que cap de nosaltres que no ho cone
gui no ho podra veure pus mai més, i en ares a que? 
No se sap molt bé. Per una manca d'interes, per una 
manca de control, per una incompetencia de la Con
selleria. 

1 que es pot fer, en aquest cas? En aquest cas, 
bé, no queda més remei que aplicar el que diu la 
mateixa Llei de Patrimoni, que són, quan no sigui de
hcte, quan no sigui dclicte, aplicar les sancions que 
preveu l'article 76 en el seu apartat c). l que és el 
que hem vist fins ara? Denunciam aquests fets, i 
quan denunciam aquests fets, ens surt el Director Ge
neral i diu que el que feim nosaltres és oportunisme 
i cfectisme amb cvident mala fe, nosaltres tcnim mala 
fe perque ho denunciam, la Conselleria, que ho dei
xa tomar, no té gens de mala fe, diu que ells no te
nen cap responsabilitat ni una, aixo a nombroses ma
nifestacions que surten a tota la premsa. La Conse
lleria es vol rentar les mans, la Conselleria surt a la 
premsa i diu que ells no tenen cap re"ponsabilitat, 
que aquí no ha passat res, que la responsabilitat és 
de l'ajuntament, l'ajuntament diu que la responsabi
litat és de la Conselleria, la Conselleria diu que dio. 4 
de juny va enviar un telegrama que aturava les obres, 
dio. 7 o 8 ele juliol les obres continuen, a tot aixo, 
he!,l [1,; tenir er~ (;('l'l'JLe ÜU<~ el 1-.211l~ és del Grup, elel 
maleix rarLiL cid Guvérn, é:, un baile d'Aliam;a Popu
lar, o sigui que, bé. i les obres continuen, les obres 
continuen un mes després que el Conseller digui que 
ha enviat un telegrama pm-alitzant les obres, pero és 
que el Conseller, el'acord amb la Llei ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant, Sr. Diputat, vagi acabant. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 

Sí, Sr. President. El Conselln-, d'acorcl amb la 
Llei pot recaptar de les autoritats polítiques a nivel! 
estatal, del representant elel Govern Central, la inter
venció policial, i ho sap, i a cap moment no es recla
ma cap intervenció, no es reclama la paralització pel
la policia de les obres, no es presenta cap denúncia 
8.1 Jutjat ele Guardia pcrquc ¡lO es fa GIS, es cleixa 
que es contlnul amb la degraclació, amb la elestruc
ció ele Can Gelabert. l la Conselleria I'únie que cliu 
és que hem enviat Ull telegrama i hem obert un ex
~eclient amb carúcter nc:servat. No senyor, no és un 
expeclient amb Glracter reservat, la Consellcria té la 
responsabilitat, la Conselleria ya aprovar el projecte, 
la CCl!lscllcria va aprovar la Memoria, i aque~;t projec
te i aquesta ll1cmória són e!s que s'cstan realitzant 
t''l aqueste; 1110ments, 110 són uns altres, són els ma
teixo~ que vos tes yalTll apro\·ar. i VOSle:- no e!s l1a
\lien d'havtT anrovaLs. l, amb posterioritat a tot aixo, 
'luan ja ha sortit tot, quan ja s'han fet les clenún
eles, el Consell ele Govern aprova la crcació d'una 

inspecció del patrimoni historie, perque no es tornin 
repetir aquests fets. Sr. Conseller, fa moltes vega
eles ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, té voste el temps limitat. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sí, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies per la seva intervenció. 
Sr. Conseller, té voste la paraula. ProcUli mante

nir l'equilibri dins la intervenció. 

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

agraesc al Sr. Nadal que, per comen<;:ar no hagi fet 
referencia a l'exposició de motius de la Proposició 
no de Llei, ja que el seu contengut en relació amb 
els distints punts a que fa referencia són un poc COI1-
t radictoris. Jo, tal com m'ho demana el President del 
Parlament, procuraré ser breu i concret, i he ele dir 
que de cap de les maneres no és acceptable el que ha 
manifestat el Sr. Nada!, representant del Gru.p Sociac 

lista, en aquesta tribuna, ja que no es correspon en 
absoll1t a la realitat ni a les informacions que han 
aparegut. 

En primer 1I0c, dia 19 de juny de 1984, l'Ajunta
ment de Binissalem sol'licita de la Comissió ele Pa
trimoni, organisme competent, Sr. Nadal, que s'estu
di! la solució per a l'immoble propietat de l'Ajunta
:rcent, Can Gelabert de La Portella, ubicat a Binissa
lem. Dia 12 de juliol, la Comissió de Patrimoni sol
licita la remesa del projecte de restauració, consoli
dació i rehabilitació de l'ús de l'immoble, considerant 
prioritaries la seva restauració i consolidació. Una 
vegada remes el projecte, la Comissió de Patrimoni, or
ganisme competent, acorda de notificar a l'Ajuntament 
de Binissalem que s'hauran de tenir en compte una se
rie de punts dins el projecte, entre els quals s'índica: 
no obrir la finestra projectaela a la sala deis freses, res
pectar els freses íntegrament i les columnes d'un deIs 
dormitoris. El Consell ele Govern, dia 15 de novembre 
ele 1985, acorda una despesa de 10 milions ele pesse
tes per subvencionar I'Ajuntament de Binissalem, 
amb carrec a Capítol VII, als fin s i efectcs de res· 
tauració de Can Gelabert de La Portella, és a dir que 
és ben clar que. en primer 1I0c, hi ha una actuació 
concreta ele la Comissió de Patrimoni fixant quines 
són les condicions que ha d'acomplir l'Ajuntament i, 
0H s~gOll !loc, que la Conselleria d'Ec1ucació i Cultu
¡-a. c'ol1cretament la Conselleria d'Edueació i Cultura, 
t(~ interes específic i concret cara a la salvaguarda de 
Can Gelabert, i el'aquí vénen els 10 milions de pesse
tes de Capítol VII. 

Pero, ele cap ele les maneres, com voste ha mani
fcstat als medís de comunicació social, ele cap de les 
maneres, la Conselleria no e1u directament les obres, 
sinó que el promotor i l'executor de les obres és 
!'Ajunlament de Binissalem. 

Dia 14 ele febrer de 1985, es firma un conveni, 
aí)a 011 s'estableixen les conclicions quant a la sub
ycnc;ó deis 10 milions de pessetes, i s'acorda consti
í uir una Comissió de control i de seguiment del pro
jecte i obra ele restauració. A aquests fins i efecles es 
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nomena un tecníc de la Conselleria, í dia 4 ele man; 
elel 85, l'Ajuntament nomena un arquítecte, en aquest 
cas, es nomena arquítecte per formar part el'aquesta 
Comíssíó ele seguiment i control. Día 10 eI'abril ele 
1985, el Sr. Janer soHicita que es prenguin una serie 
de mesures quant a l'acorel pres per la Comissió ele 
Patrimoni, una vegaela escolta ela per la Comissió ele 
Patrimoni, es pren la elecisió, per part de membres 
de la Comíssió ele PaLrimoni, de visitar l'eelifici, aquest 
edifici es visita día 3 el e juny de 1986. 1 és quan es 
comprova que entre el moment en que hi ha la pe
tició del Sr. J aner i la visita ele la Comissió, és a elir 
en pocs dies s'han destruit els frescs. És a dir, els 
frescs han caigut. Davant aixo, que es fa? Se sol·licita 
immediatament la paralització de les obres en data 4 
ele juny i es fa amb un telegrama que surt dia 5 ele 
juny, dia 4 de juny ele 1986, el ConseIler, una vega
da soHicitada informació reservada que és una cosa 
completament diferent a expedient reservat, informa
ció reservada, dicta una providencia aIla on acoIlint
se a l'article 76-77, més ·al 77 que no al 76, instrueix 
un expedient nomenant un jutge instructor i un se
cretari, funcionari de la ConseIleria d'Educació i Cul
tura, expcdient que, en aquests moments, es troba en 
lramitació i en fase de prova testifical. 

En resum, entenc que la Conselleria d'Educació i 
Cultura, bé per la Comissió de Patrimoni, que és l'or
gan amb competencia, d'acord amb el Decret de la 
seva constitució, per vigilar, examinar i aprovar els 
projectes de restauració de monuments, o béns histo
rico-artístics o béns d'interes cultural, ha tengut l'ac
tuació adequada, mentre que, amb posterioritat, un 
cop produ'its e1s fets, l'actuació de la Conselleria i 
del Conseller ha estat adequada a la Llei que voste 
ens ha llegit, amb tants d'articles. 

Resumint, voste ens ve a dir, que obrim un ex
pedient o que paralitzem immediatament les obres, 
les obres estan paralitzades eles ele dia 4 ele juny, di
ferent és que la continultat de les obres a Can Ge
labert es realitzi sobre aspectcs que no han tengut 
consideració dins la proposta i elins l'acorel de la Co
missió ele Patrimoni, com és la part , externa o la part 
més allunyada. Davant aquesta situació i davant les 
notícies contraelictories, dia 4 de juliol es va fer una 
altra inspecció i es va comprovar, així m'ho manifes
ten els serveis tecnics, que les obres continuaven 
quant a allo que es pot consielerar el centre sanitari, 
pero quant als objectes o a les parts de l'edifici afec
tats per la resolució i els acords de la Comissió de 
Patrimoni, estaven paralitzades. 

Voste demana que el Parlament de les Illes Ba
lears insti el Govern que redacti i executi un projec
te de recuperació i restauració de Can Gelabert, vos
te mateix aquí ha dit que eren, en certa manera, els 
frescs eren irrecuperables, jo el que interpret és que 
el que hem de fer és acomplir, millor dit, acabar el 
compliment del punt tercer quan fa referencia a les 
responsabilitats, i aixo significa l'obertura de l'expe
dient que ja es va comenc;:ar, com die, en data 4 de 
juny, i, una vega da resolt l'expedient, veure quines 
són les possibilitats, d'acord amb les responsabilitats 
que es puguin fixar, i jo no vull entrar a fixar-ne 
cap, no és la meya funció prejutjar, a veure que és 
el que es pot fer per continuar amb el projecte, amb 
la recuperació i amb la restauració de Can Gelabert. 

I tot succeeix, Sr. Nadal, en data anterior a dia 

1 de juliol de 1986, quan vos tes presenten la Propo
sicíó no de LIei, amb posterioritat a la data 8 de ju
liol de 1986, quan la Mesa elel Parlament la tracta. És 
a dir, que ens trobam, evidentm ent, que, sota la meya 
opinió, que compartesc el manifes tat pel Sr. Director 
General de Cultura, purament i simplement vostes han 
dit que havÍem de fer el que 5a feim, aixo, sera opor
tunisme o no sera oportunisme, el cert i segur és que 
és una actuació absolutament anacronica, el que vos
tes ens demanen que faccm fa un mes, quan "ostes 
ens ha elemanen, que ho feim. La Llei, ens l'ha llegi
da 1110lt bé, la coneixem, ara, jo, per acabar, el que 
sí li vull dir és que, de cap de les maneres, dins la 
meya intervenció avui davant aquesta Cambra, no in
tentaré prejutjar, ni negativam ent ni positivament, un 
expec1ient que aquest Conseller ha iniciat i que corres
pon als funcionaris encarregats c1iHucidar i resoldre 
i elevar la corresponent proposta, tenint molt present 
que, d'acord amb el nou Decret de Comissions de Pa
trimoni Historico-artístic, seran les mateixes Comis
sions o la mateixa Comissió de Patrimoni Historico
artístic la que haura de resolclre o elevar una pro
posta de resolució quant a la possible sanció, insis
tese, a la possible. 

Jo interpret que aquesta Proposició no de LIei, 
com he dit abans, esta completament fora de lIoc, so
bretot en el temps, i que tot el que vostes demanen 
és suficientment justificat, que s'esta fent de molt 
abans que vostes ho haguessin demanat. D'aquÍ que 
li ciernan que retiri aquesta Proposició no de Llei. 

Moltíssimes gracies. 

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

Sr. Nadal, té voste la paraula. 
Disposa d'un temps ele cinc minuts . 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Poques vega

des, i no esperava avui sentir-la, una frase, creim, tan 
des;:¡fortunac1a com «els frescs han caigut», aixo em 
recorda a aquell Ministre d'UCD que, quan hi havia 
el de la Síndrome Toxica, eleia que era «un bichito 
que si caía, se mataba». EIs frescs, aquí, no han cai
gut, als freses els han tomats, Sr. Conseller. 1 els han 
tomats d'acord amb un projecte que voste ha apro
vat, i no em vengui amb histories de projectes de 19 
de juny del 84, el projecte que s'executa és de setem
bre del 85, de setembre del 85, no té res a veure amb 
el projecte que vost,e em diu, i aquest projecte, vos
te l'ha d'haver aprovat, perque, almanco, és la seva 
obligació. 1 aquest projecte que voste diu preveu to
mar els frescs, i aquí hi ha les dues plantes, prime
ra i segona, es crea una nova planta, la planta pri
mera tenia a l'antiquitat, el que era Can Gelabert, te
nia 5 metres d'altaria i dins el projecte té tres me
tres d'alHlria. Vost'e, al projecte que han aprovat, vo
lien tomar aixo, sabien que es tomava i no em ven
gui ara amb histories. Aquest projecte ha estat apro
vat per la Conselleria de Cultura, i supos que a aquest 
Conseller, a aquest tecnic de la Conselleria, que vos
a~s varen nomenar perque vigilas les obres, el deuen 
haver cessat immediatament, perque s'ha llult. Per
que voste diu que nomena un tecnic per a la vigilan
cia de les obres, per a la vigilancia d'aquestes mesu-
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res que voste diu que la Comissió de Patrimoni va 
ordenar, bé, supos que deu ser al carrer, com a mí
nim, si no, al Jutjat de Guardia. Perque, bé, és que 
voste el pren amb una lleugeresa, el tema que s'hagi 
romat tot aixo, com qui diu, ara, no, el que hem de 
fer no és aturar, és continuar l'expedient, com que ja 
esta tomat, continuar l'expedient, fer les obres, alló 
ho convertirem en tres pisos, habitacions una darre
ra l'altra per a llar d'ancians, totes les sales que és 
previst, que són, bé, innombrables, és una vertadera 
aberració el que es fa i bé, continuam amb aixo i 
llavors , l'expedient ja veurem, ja veurem d'aquí tres 
anys, si l'expedient s'ha acabat i si el podem tapar, 
el taparem. 

No, Sr. Conseller, voste té la responsabilitat, vos
te és el responsable d'aixo, el Decret de Comissions 
de Patrimoni no és superior a la LIei de Patrimoni, i 
la LIei de Patrimoni el fa el r esponsable directe, per
qu~ voste és el responsable de la conservació de tot 
el patrimoni de les Illes, i voste és el responsable po
lític, no vulgui ara llevar-se de damunt, que hem no
menat un tecníc, que hi ha una Comissió de Patrimo
ni, no senyor, la Comissió de Patrimoni la nomena 
voste. 

r. bé, Sr. Conseller, jo no li vull llegir la memo
ria del projecte, que la tenim, la memoria elel pro
jecie, pero és vergonyós, és vergonyós que un pro
jeete seneer. taneat, hagi previst tomar tota la casa, 
i voste a qucst projecte, que l'ha aprovat, voste, aquest 
proj ecte, que és el que es realitza, no em vengui aquí 
a dir ara que. varen enviar un tl!cnic, varen enviar un 
telegrama. 1 voste sap que a la Comissió ele Govern 
de l'Ajuntament ele Binissalem, el batle d'Alian¡;:a 
Popular va dir que aquest telegrama el va tirar a la 
papeTera , i no es ta ni enregistrat él l'Ajuntament, per
qu'; ,,').;j,~ no er:l nirTú per aturar-li llO f:S obres, 1 aixo 
ha diu a la premsa i ha diu a !él radio, i vos tes con
tinuen amb una inl'ormació r eservada, i d'acorel amb 
l'article 77, que l'article 77 ]'únic que diu és com s'ha 
de tramitar un expedient, no diu quina sanció ni quin 
artide s'aplica, i quan jo li die I'artide 76, apartat 
g), és perque l'apartat g) ele l'artic'le 76 parla de la 
destrucció d'un bé declarat d'interes cultural, i voste 
e1iu, no, no, és que no és el 76, és el 77 que hem 
e1'aplicar, el 77 és un mer procecliment, diu com es 
[ara i es nomenara un instructor, i bé, i que? És 
aquesta la forma que voste té de preservar el patri
moni? Peque s i és així, tant de bo que només cls 
queden 11 mesos o 6 mesos o 7 mesos, perque s i no, 
no trobarÍem res, 

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

EL SR, GILET GIRART: 

Gracics, Sr. President. Evident ment, jo esper que 
en els 11 mesos, el Sr. Nadal, també tengui oportuni
tat cl'aprcndre el que diu l'article 77 i el que cliu l'ar
tiele 76 í el que diu el tHol segon ele la LIe i ele Proce
chment Aclmini slratiu. 

Mi r i, Sr. Nadal, no és qüestió el'eliminar-se ni de 
llevar-se de clamunt responsabilitats, es lracta, en 
aquest GIS, el'exigir les possibles responsabi litats , el 
qUe IX)SS~1 (~S que \'ost (~ ha fct m::¡ssa via, en el mo
ment ele redactar aixo es va confondre i va creure que 

era la Conselleria la que realitzava les obres i, de cop 
en sec, es troba que no és la Conselleria que realitza 
les obres, sinó que és l'Ajuntament, i davant aixo fa 
un joc de mans, per veure de quina manera intenta 
posar nerviós el Conseller el' Educació i Cultura. 

Miri, la LIei de Patrimoni diu que són els orga
nismes o els organs competents els que han de resol
dre o han el'aprovar els projectes, pero és que hi ha 
una LIei, i la LIei es desenvolupa per Decrets, com 
voste sap, i l'organisme competent que pot elesenvo
lupar la Llei, en aquest cas, és el Govem de la Co
munitat Autónoma, via o a proposta ele la Conselle
ria d'Educació i Cultura, i la Conselleria d'Educació 
i Cultura fa aprovar a Consell de Govern un Deeret 
alla on elóna unes facultats a les Comissions ele Pa
trimoni histórico-artístic, i les Comissions de Pa tri
moní historico-artístic, si voste s 'ha llegit el Decret, 
que sup6s que sí, veura que no les designa el Conse
ller d'Educació i Cultura, sinó que hi ha intervenció 
d'Ajuntaments, interveneió de Consells Insulars, etc., 
que hi ha un President que és el Director General de 
Cultura, naturall11ent, per aquesta responsabilitat que 
voste ha manifes tat, pero no és una designa ció a «li
bre albedrío», com voste ha insinuat o ha deixat eau
re, del Conseller cl'Eelucació i Cul1ura, 

L'arliclc 77 ele la LIe i de Pat¡-imoni estableix 
com s 'ha ele fer el procedil11ent per aplicar l'article 
76, Sr. Nadal, si és que s'ha d'aplicar, pero, previa
ment a aixo, hi ha d'haver un procediment aclminis
tratiu, i no insisteixi una vega da més confonent la 
gent sobre el que és in[ormació reservada i el que és 
un expedient administratiu, vos te, Sr. Nadal, sap, es
t ic segui- que ho sap, que els expedients administra
tius solen cOl11enc;ar previament amb una informació 
reservada, i sobre aquesta info rmació reservada veu
re si s'ha d'obrir o no s'ha el'obrir l'expedicnt, i aixo 
és el que ha fet la Conselleria d'Eclucació i Cultura, i 
el seu tramit acabara quan el jutge instructor hagi 
acabat tota la tramitació, normal i corrent, clonant au
diencia a l'interessat, al possible afectat, sigui qui si
gui, i no em I'ara dir voste. aquÍ, davant aquesta Ca m
bra quin sera el resultat d'aquest expeclient adminis
tratiu, perque som, entenc, massa responsable i massa 
respectuós amb el que han de fer els funcionaris, i 
no em llevo cap casta de responsabilitat, al final, al 
final ele l'expedient, qui l'haura de firmar, la r esolu
ció, pos itiva o negativa, sera el Conseller, i ha fara 
amb tata la seriositat, pero també amb tota la lega
litat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grilJ::ies, Sr. Conseller. 
Volen intervenir els al tres Grups? 
Pel Gmp Ivlixt, té la paraula el Sr. Joscp Maria 

Lafuente. Disposa el'un temps ele deu minuts. 

EL SR. LAFUENTE LOPEZ: 

Gracie s, Sr. Presiden1. Seré molt rnés breu. Sres. 
i Srs. Diputats, jo volia dir al representant del Grup 
Socialista que, naturalm ent, des el'un punt de vista 
proceelimental, una Proposició no de L1 ei c1eixa escbu 
de la seva paraula i deI s seus tcrm in is el con text com
plet del text que es presenta a la Mesa del Parlament, 
és a dir, Sr. Nadal, aquí no es traeta de clir si s 'ha
via ele donar o no un tant de culpa al fiscal, si s'ha
via el'anar al Jutjat ele Guardia, si havien de fer tal 
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él qUal cosa, aquí del que es tracta és, punt número 
1, el PZlrlament instZl el Govern que paralitzi imme
diZltament les obres, punt número 1. Punt número 2, 
que es reclacti un projecte de recuperació i restaura
ció. Punt número 3, que es faci una exigencia ele res
ponsabilitats clerivades el'aquest cas, segon la Llei. 
I\ixo són els tres punts únics qu e són elins la Propo
sició no ele Llei. Tata la resta, to t el de l'any 85, any 
84, si el fiseZll ha d'inten'enir, si ha el'intervenir el 
Jutjat de Guarelia, no t~ r es a veure amb Zlquesta pro
posició no ele Llei que esta r egulada als articles 163 i 
següents elel Reglament, per tant, 110saltres ens hem 
ele eenyir al que diu. 

Si dia 1r ele juliol elel 86, aquests tres punts de 
la Proposició no de Llei estaven en marxa, no perque 
sigui aquesta Proposició no de Llei anacr6nica, 3mb 
tots els respectes pel Sr. Conseller, perque anacronie 
és el que és fora elel temps, seria anacronic que una 
senyora es passejas ara amb «miriñaque», aixo seria 
anacronic, aixo és extemporani, no és anacronic, si 
aquesta Proposició no ele Llei que es presenta el 1 r 
de julio!, es compleix en els seus tres punts, aixo és 
impresentable, és a dir, si el que diu el Conseller és 
ver, i no hem de tenir cap motiu de creure que diu 
coses que no són veritat, que el punt 1 es compleix, 
que el punt 2 es compleix i el punt tres es compleix, 
abans de dia Ir de juliol, nasal tres no tenim més re
mei que donar la raó al ConseIler de Cultura i rebut-
5ar aquesta Proposició no de Llei. 

Res més i moltes ele gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Nadal, disposa d'un temps de cinc minuts 

EL. SR, NADAL AGUIRRE: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo, al meu es

timat amic, representant elel Grup Mixt, li voldria 
dir que el que ha dit el Sr. Conseller no és aixL Aques
ta proposició no ele Llei es va presentar elia 1 de ju
liol, dia 7 odia 8 de juliol, les obres continuaven. Per 
tant, que es paralitzin les obres de Can Gelabert, é.~ 
imprescindible, pero que es paralitzin en la seva to
talitat, no ens poelen dir que s'han paralitzat tomar 
els freses, perque ja estan tomats, ens eliuen s'han 
tomats els frescs, continuen a la part de darrera, no, 
no, que es paralitzin les obres ele Can Gelabert, ele 
tot el Casal de Can Gelabert, no es pot dir és qu~ pa
ralitzam les obres de la cuina, pero continuam les 
obres de la sala, que és el que ens ha elit el Com;e
ller de Cultura ara, que continuen a la part ele dar
rera, al que sera el centre de salut, el que és el cen
tre de salut pertany a Can Gelabert, i demanam que 
s'aturin les obres ele Can Gelabert, que creim que és 
totalment imprescindible per avaluar, en primer 11oc, 
els elanys que s'han fet i, en segon, per poder fer un 
projecte de recuperació, un projecte que no sigui ele 
destrucció total i per aixó s'han d'aturar les obres. 
Perque si no, ens trobarem amb el que diu el Sr. 
Conseller, que elesprés ja es veura quin ha estat l'ex
pedient, al final, se sancionara, si s'ha de sancionar, 
els que siguin responsables, pero les obres estaran 
acabades. 1, per tant, demanam que s'aturin, dema
nam que es faci un projecte de recuperació. Perque, 
a més, el projecte que diu el Conseller que es fa, del 
84, no és així, el projecte que es fa és de setembre 
del 85, i el projecte que es fa preveu la destrucció to-

tal ele Can Gelabert, de tata la primera planta de Can 
GeJaberl, per tant s'ha el'aturar aquest projecte, no 
pO! continuar, és una dest¡-ucció irreversible la que 
hll1. J, per tant, és 10talmen l neccssaria l'aprovació 
d'aquesta Proposició no ele Llei, perque si no, no s'atu
raran les obres. El ball e de Binissalern ja ha ha elit 
púbJicament, ho ha dit a la Comissió de Govern, que 
ell no pensa aturar les obres, i ha ha dit a la prem· 
sa i ha ha clit a la r3dio que vagin a aturar-Ji les 
obres. Per tant, aquest Parlamcnt ha de decidir atu
rar les obres i fer un projecte ele recuperaeió de Can 
Gelabert. 

EL SR. PRESIDENT: 

No hi ha lloc. 
El Sr. Damia Pons té la paraula . 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres . i Srs. Diputats. Jo volelría cen

trar el tema, el tema és la protecció, la restauraClÓ 
respectant un edifici, respectant un espai que és Can 
Gelabert de Binissalem. S'ha fet aixo, es fa aixo? No. 
Hem sentit l'exposició que ha fet el Sr. NadaJ, que 
alla on hi havia uns jardins hí ha una plac;:a amb un 
calomer, alla on hi havia un eelifici historic, que ca
nee profundament, perque m'unia una gran amistat 
amb En Lloren~ Moya Gelabert, aIla on hi havia 
aquest edifici amb UDS frescs del segle XIX, únics 
dins la part forana de Mallorca, veim que hi ha un 
procés ele destrucció. Aixo és evident que no pot con
tinuar. 

La Conselleria ele Cultura no pot fer deixaelesa ele 
les seves responsabilitats ni pot c\eixar, com ja he dit 
altres vegades, que elins la seva area de responsabili
ta1.s hi hagi regnes de t rtifes, i torn a usar l'expres
sió, C0111 vaig dir aquÍ, referent al Museu de Mallor
ca. La Conselleria de Cultura, i aquesta Proposició no 
ele Llci ha demostra ben clarament, no exerceix la 
responsabilitat que li pertoca i, en conseqüeneia, la 
Proposició no de Llei , al marge ele filigranes juríc\i
ques i mistificacions, té UDa validesa plena, Can Ge
labert ha estat, és i du camí ele ser objecte d'una 
des trucció. Per que? Perque aquí, citaré una frase 
elel mateix Sr. Fraga, es pensa més en les proximes 
eJeccions que en les proximes generacions, aquí al 
que es va és, que un ajuntament aIla on hi ha un bat
le el'un color determinat, del mateix color el'aquest 
Govcrn que hi ha aquí, pugui presentar, l'any que ve, 
un estat ele reaJitzacions que utilitzat demagogieament 
li asseguri que aquesta majoria municipal continua
ra. El poble nostre és un poble desinformat, man
ca ele se!lsibilitat per la qüestió elel patrimoni artís
tic, a un poble el poden enganar fent jardins, fent ca
lomers, fent centres ele salut, fent centres per a vells 
i joves que després veurem quina utilització tenen, 
Tot aixo es fa damunt un espai que havia de ser ob
jecte ele protecció, aixo és una utilització demagogi
ca de l'aspecte que hauria de ser una restauració res
ponsable de Can Gelabert ele Binissalem. 

Nosaltres entenem, per tant, que no ens hem 
d'amagar darrera els tramits d'expedient, perque 
d'aquests laberints kafkians de la burocracia en pas
sarem, perqu,~ si ens amagam darrera els expedients, 
quan l'expedient arribara al final no hi haura res a 
protegír i no hi haura res a restaurar perque Can Ge
labert, amb el seu caracter genuí no existira, amb 
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bona part no existeix ja, i a1X'0 és una responsabili
tat que voste no pot defugir. Vost'c, Sr. Conseller, li 
han dit moltes vegades, no controla les seves arees, 
hem vist cessaments del Director General de Cultura, 
dimissió del Director General d'Esports, hem vist fins 
i tot un manifest signat, entre d'altres, peI Director 
del Museu de Mallorca, aixo, no sé si és política 
d'Alian~a Popular, a mi em pareix que és política, 
quasi quasi, dadalsta a nivel! cultural, política que no 
du absolutament enlloc i que, re~!ment, estam davant 
un surrealisme cultural absolutament impresentable. 
Que aixo els donara rendabilitat davant un poble des
informat, un poble no culturalitzat, no ho dubtam, 
pero aixo, nosaltres no hem Huitat per a aquesta au
tonomia, nosaltres volem que la Conselleria de Cultu
ra tengui tates les competencies, en aquest cas ja les 
1"é, ara bé, les vol exercir? No, no les vol exercir, per
qLl'~ no es vol inelisposar 3mb la figura del caciquet 
polític-local que l'any 87 e1s ha ele dur el paquetet ele 
vots per continuar goVe!llant i continuar exercint la 
l'olítica in-esponsable que vostes exerceixen. 

Aixo és el que hi ha, i no ens amaguem darrera 
expedients ni filigranes jurídiques. No hi ha una vo
luntat política de culturalitzar el poble, de respectar 
la !lostra histo¡-ia, de respectar el nostre patrimonio 

El PSM és un partit que esta prorunc!ament scn
sibilitzat en temes historics, venim de la historia, ens 
hi fonamentam, feim historia viva i \'olcm que el dia 
ele elema les futures generacions puguin tenir aquest 
Ilegal cultural. Ens du a aix:J la políticq qm: fa la 
Conselleria de Cultura sobre Can Gelabert? És evi
dent i és absolutament eviclent que aixo no é:~ ¡-¡i-,,j. 
Per que és que aquesta Conselleria de Cultura s'ama
ga darrera legnlismes? Perque no hi ha voluntat de 
po al' Ul c!re, rk rll!r ;\ la rcLx~!. a '111:l ~'i~~_¡ra local. po
lítica que els ha de garan ti.r les pnJximes elcccions a 
Binissalem. Aixo ha sap periectament vos te, són inca
pac;os de desmentir, ni tan sois, les afirmacions irres
ponsables que ha fet el batle de Binissalem, essent 
del seu mateix partit no se n'ha amagat que, arribat 
el cas, desobeira, i c1esobeeix, d'una manera flagrant 
les instruccions que li puguin venir del Govern Au
lonom. Nosaltrcs no hem Iluitat per a aquesta auto
nomia, per tant, nosaltres donarem suport a una Pro
posició no ele Llei que és perfectament valiela i po
sitiva. Pero, de totes maneres, sen se voler elescoretjar 
el Portaveu del Grup Socialista, el Sr. Nadal, en aquest 
cas, li voldria dir que nosaltres votarem a favor, pero 
en el cas que aquesta Proposició no ele Llei fos apro
vada, no ens mereix cap garantia, perque ja hem vist 
aprovar mol tes coses dins aquest Parlament, i des
prés, a I'hora de passar a les realilzacions no s'ha fet 
res de res. 

Nosaltrcs entencm, per tant, que aquest tema no 
Se solventará amb aquesta Proposició no ele Llei, se 
solventa.r~\ quan clin" aquesla Cambra i dins aquest 
Execuliu hi hagi una majoria de progrés, allá on hi 
hagi gent sensibilitzada j elisposad3 a defens3r, verta
derament, el patl-i1noni, el llegat historie ele les nos
tres illes. I és evielent que nosaltres, a part de votar 
avui i de clonar suport, l1uitarem perque aquesta ma
Joria de progrés anibi a les proximes eleccions. 

Molles grácies. 

EL SR, PRESIDENT: 

Moltes grácies, Sr. Diputat. 

Sr. Conseller, té voste la paraula pel temps que 
vulgui usar-la. 

EL SR. GILET GIRART: 
Molt breument, Sr. President. Molt breument. En 

primer 1I0c, el Sr. Damia Ferra Pons Pons, em parla 
que feim malabarismes amb els expedients, llavors 
cm diu que tenim totes les competcncies i no les apli
cam, jo entenc que tot aixo és contradictori amb el 
que realment hem manifestat abans, efectivament, les 
competencies les tenim i, efectivament, les aplicam, 
les aplicam, i no feim malabarismes, sinó que aplicam 
la legislació, és a dir, la Llei de Patrimoni, la Llei de 
Defensa del Patrimonio 

Tata la resta que voste no ha volgut dir s'ha vol
gut referir, hC\ fet referencia, pareix que esta molt bé, 
ha quedat molt ti, una cosa espLendida, sempre ens 
té acostumats el Sr. Damia Ferra Pons Pons a aquest 
tipus ele coses, pero. evidentment elel que es tracta a 
la Proposició no de Llei, evidentment, he manifestat 
ja repcticles vegades que s'hi ha donat compliment 
per part ele la Consclleria d'Educació 'i Cultura, i 
élquest cree que és el molÍu fonamental de la discus
sió. 

Res més i mol tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Té la pC\raula la Sra. Maria AnUmia Muna!', del 

Grup Regionalista ele les Illes. 

T~ ", ::iR \. MUNAR RIUTORT: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Re

gionalista no entrara en profunelitat <1 discutir les ac· 
tuacions de la COl1scllerül el'Educació i Cultura ele la 
Comunitat Autónoma, que creim que, com a mínim, 
han estat poc encertacles. Ni les se\'es respünsabilitats 
per haver subvencionat l'obra ele reforma ele Can Ge
labert, sense coneixer exactament quin era el projec
te i qui eren els responsables polítics i tecnics que 
asseguraven l'oportunitat d'aquestes. El Conseller ha 
dit que ell no era el responsable perque les obres no 
les havia fet la Conselleria, és veritat, la ConseHeria 
no havia fet les obres, pero la Conselleria havia de 
cOllcixer quins eren els projectes i qui eren els res
ponsables. 

Cree també que quan es tracta d'obres de restau
ració ele 110cs o ele monuments historico-artístics, la 
Conselleria hauria de supervisar-les amb tecnics pro
pis, no tan soIs, Sr. Conseller, nümenar tecnics quan 
ja no hi ha solució. El procés que ha seguit adminis
\ratiyament la Conselleria, per tot el que ens ha ex
plicat, crec que ha estat molt correcte, pero. elesgra
ciadament, poca solució ens elonara, perque no cree 
que puguin fer que els freses que estan entena s'ai
:,equin i tomin al sotil. Cree que, desgraciadament, 
e1 fet que avui ens ocupa no és tan soIs un fet de res
ponsabilitats de la Comunitat Autónoma, responsabi
litats el'un ConsistOli determinat, ni d'un Conseller, és, 
elesgraciadament, molt més greu, es tracta d'anys i 
anys el'una total desprcocupació per tot alJo que sig
nifica la nostra historia, la nostra llengua i la nostra 
cultura . El nostre patrimoni ni es coneix ni s'estima, 
C05a que té una clara correlació, normalment no es 
rot estimar mai allo que no es coneix, i és per aixo 
que eleterminades actuacions, com la que avui ens 
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ocupa aquÍ, de destrueció elel nostre patrimoni, són 
~ossibles. 

Sí entrara el nostre Grup, en primer 1I0e, a elo
nar suport als tres pun ts básies ele la Proposició no 
de Llei del Grup Parlamentari Socialista, demananl 
que el Govern paralitzi d'immeeliat les obres ele Can 
Gelabert, que redacti un projecte que faci que hi hagi 
una recuperació i restauració el'aquest Casal i que es 
demanin responsabilitats, si hi ha hagut actuacions 
negligents. Pero, en segon !loe, perque ereim que aixú 
reo és sufieient, que aixo és una solució i una mala 
solueió alllada, insuficient. totalment, creim que la 
Conse11eria de Cultura i el seu C;:onseller haurien de 
[el' alguna cosa més per al nost1'e patrimoni histori
co-a1'tístic, hauria d'anar pensant a fer un caHtleg on 
hi hagués un recull de tot el que és el nostre patri
moni historieo-a1'tístic i que després, el donás a ca· 
neixer a tots els eiutadans i hi hagués una autentica 
eampanya de conscienciació sobre aquest patrimoni, i 
que la gestió del Govern fas, també, conscienciada i 
respectuosa amb el nost1'e patrimonio 

Sr. Conse1le1', les competencies, creim que no són 
tan soIs per anar a Madrid a reivindicar-les, una ve
gada que les tenim aquí, s'han d'exerdtar. 

PREU DE LA SUBSCRIPCIO 
Un any . 
Sis mesos 
Tres mesos 
Preu de l'exemplar 

Redacció i Administració 
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
C/. Palau Reial, 16 
PALMA DE MALLORCA 

r:L SR. PRESIDENT: 
Molles graeies, Sra. Diputada. 
1 passam, scnyors, a la volació. I deman a la Cam· 

hra. Sres. i Srs. Diputats que aprovin i donin suport 
él aquesta Proposieió no de Llei, es valen posar drets, 
per favor? 

Secretaria, té el 1'ecompTe? 
Poden seu1'e, moltes gráeies. 

Src::s. i Srs. Diputats que votin en contra d'aques
ta Froposició no de Llei, es valen posar drets, per fa· 
vor? 

Poden seure, moltes grácies. 

Sres. i Srs. Dipuiats que s'abstenen? No n'hi ha. 

A favor de la Proposieió no de Llei. 25 vots; en 
contra, 22; abstencions, cap. Queda aprovada aquesta 
Proposició no de Llei. 

Record a la Cambra el contengut de l'article 166. 
Bones tardes i que passin un bon estiu. 

2.000,- pessetes 
1000,- pessetes 

500,- pessetes 
100,- pessetes 


