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,'. orARI DE 'SESSIONS 

DEL 
" 

PARLAMENT DE LES I LLES BALEARS 
Número 74 1 Legislatura Any 1986 

Preside,ncia 
del' Molt Il·lustre -Sr. Aritoni Cirerol 1, Thomás 

Sessió celebrada dia 22 d'Octubre de l'any 1986 
a les 17 hores 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

SU MARI 

1) Preguntes: 
1) R.e.E. núm" 1593/86, presentada peZ Diputat Sr. laume Llull Bibilani, amb la farmulació segiient: 

«Quin temps tarda la Canselleria de Sanitat a inspeccianar els establiments de restauració i atargar 
el «Llibre de menjadars caHectius?". 

2) R.e.E. 11úm. 1594/86, presentada pel Diputat Sr. loan Nadal Aguirre, amb la farmulació següeñt:" 
«Ha redacta! i aprovat el Govern de la C.A. Un nau prajecte de recuperacioi restauració "deCa'l'i 
eelabert?". " " " " 

3) R.e.E. núm. 1599/86, presentada pel Diputat Sr. Antani Costa Costa, amb la farmulació següent: 
«¿Com s'ha desenrotllat la prevista campanya de perfeccionament en la depuració d'aigües, arganil
zada per la Canselleria d'Obres Públiques a través de la Direcció General del Medi Ambient?" .. 

4) R.e.E. núm. 1600/86, presentada pel D'iputat Sr. Francisca Gómez Sabrida, amb la farmulació se
güent: 
«¿Qué medidas de lipa preventivo contra el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SID.A.), 
ha tamada la Conselleria de Sanidad en las lugares públicos, bares, hateles, etc., de "esparcimiento. 

. de los saldados y marinas extranjeros, que visitan periódicamente las Islas Baleares?". 
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5) R.G.E. núm. 1595/86, presentada pel 'Diputat Sr. loan Nadal Aguirre, amb la formulació següent: 
«¿Quines responsabilitat s'han derivat de Z'expedient obert per les obres realitzades a Ca'n Gelabert 
de. Binissalem?l'. . 

6) R.G.E. núm. 1596/86, presentada pel Diputat Sr. Pere Capó Manzano, amb la formulació següent: 
«¿Quina és la postura oficial del Govern de la C.A. davant la cll9a i consum dels tords?». 

7) R.G.E. núm. 1598/86, presentada peZ Diputat Sr. laume Llull Bibiloni, amb la farmulació següent: 
«¿Quines gestions ha fetes el Covern de la C.A., quin ha estat el resultat de les mateixes, relatives 
a millorar el transport deIs mobles?». 

8) RG.E. num. 1597/86, presentada pel Diputat Sr. loan Nadal Aguir:re, .amb la formulació següent: 
«¿Ha elaborat el Govern de la c.A. els inventaris i programes a~queolOgics amb referencia a ar
queologia de terra i submarina de les Illes Balears al qual es va compromelre en el PIe de 20 de 
mar9 del 1986?». 

9) R.G.E. núm. 1577/86, presentada pel Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets, amb la formulació se
güent: 
«¿Com es troba en aquests moments la tasca de restauració en els museus del Govern de la C.A.?». 

10) R.G.E. núm. 1578/86, presentada pel Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets, amb la formula ció se
güent: 
«¿Com s'ha resoli la problematica de manca de restauradors en el Museu de Mallorca?». 

2) Moció: 
R.G.E. 1587/86, presentada peZ Grup Parlamentari Esquerra NaCIOnalista (PSM), subsegüent a la 
InterpeHació R.G.E. 1454186, relativa al Capteniment del Govan de la Comunitat Autonoma en ma
ti~ria d'Ensenyament de la Llengua i la Cultura de les llles Balears. 

3) Proposicions no de Llei: 
1) R.G.E. núm. 1503186, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), relativa a 

l'Especial vigilancia i informació de productes de Ccu;a. 
2) R.G.E. núm. 1553/86, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la defensa deZs tan ca

ments rústics tradicionals en el medi rural de les Illes Balears. 
3) R.G.E. núm. 1508/86, presehtada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'Adhesió a la «Decla

ració de Gél10va sobre el Segon Decenni Mediterrani». 

1.-1) 
EL SR PRESIDENT: 

Comen~am la Sessió. Tractarem en primer lloc 
el punt relatiu a Preguntes, per la qual cosa, aquesta 
Presidencia fara lectura del número de Registre Ge
neral i del nom del Diputat i li donara seguidament la 
paraula, sense procedir a la lectura del contingut de 
la Pregunta. 

Primera pregunta, 1.593 que formula el Diputat 
Sr. Jaume Llull i Bibiloni. Té la parauJa el Sr. Dipu
tat. 

EL SR. LLULL BIBILONI: 
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller de Sanitat, si 

Ji die que en termes generals es tarda més d'un any 
per atorgar el «Llibre de Menjadors CoHectius", per 
ventura sera falsa l'afirmació, pero si 1i die que hi 
ha expedients que estan més d'un any a veure's resolts 
ens agradaria saber la causa d'aquesl temps i si men
trestant aquests menjadors coHectius han funcionat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. OLIVER CAPó: 
Sí, gracies, Sr. Presidcl1t. Bé, per diligelH.:lar 

aquest llibre de visites deIs menjador e Hecti us, hu 
disposa el Reglament Tecnic Sanitari de Menjadors 
CoHectius, es fa necessaria la prac tica d'ulla iosp e-

ció sanitaria preVla, a fi i efecte de comprovar si el 
funcionament del menjador coHectiu és correcte eles 
elel punt de vista sanitari, per la qual cosa, la inspec
ció sanitaria, en cas d'observar eleficiencies, les fa sa
ber al titular del menjador, demanant-li que les cs
mení indicant-li qUe, mentre no comuniqui a la ins
pecció haver dut a terme la correcció de les deficien· 
eies observades, no li podra ser diligenciat oficial
ment el corresponent llibre de visi!es. A causa el'aques
Les circumstancies, la tramitació d'aquest tipus d'ex
pedien~s sol ser duta en termes que osciHen moll des 
ele quinze clíes fins a alguns m os. Aixo no obstant, 
velcm significar que en els casos que la o Hí íLUd es 
fa correctament i no hi ha defi ieneies de tipus sani-

-.tari, [a tramitació no excedeix 110rmalment ele trenta 
dies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. LLULL BIBILONI: 
Em permet. De totes mane res, j li agr acsc I'ex

plicació, pero, des del punt de vista de l eli · nl, dirieJl1, 
cree que és excessiu estar un any o n - , pcrque fjn 
i tot, a la Conselleria em manifestar n que lenien ex
peclients del 84 penelenls le r e o ldr , jo cree que si 
l'Autonomia, una de les se es ex pectatives més posi
tives que va despertar va er I'execució rapicla de!S 
expedients, consider que encara es excessiu el tempS 
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ue s'usa per aixo, i cree que si val la pena agilitar 
~Is serveis d'inspeec ió, cree que la Conselleria toca te
'nir instruments, per ventura no dins una ortodoxia, 
pero sí per donar un .serv · ~ que. possib,ili.ti que aques ts 
e.Xpedients es resolgulD mes aVIat. GracJes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller de Sanitat. 

1.-2) 
Passam a la pregunta següent, la 1.594 que la for

mula el Diputat Sr. Joan Nada1 i Aguirre. Té la pa
raula el Sr. Diputat. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President. Sr. Conseller de Cultura, en el PIe 

de día 17 de juli.ol passat es va aprovar que s'a turas
sin le bres de Ca'n Celab rt a Binissal '111 i es pro· 
jectás tU1 IIOU project que salvaguardas, e nservas i 
res lilui, les obres feles en l'Ol a1l6 pos iblc. 011 i
xenl, peT' les scves propies cleclara i()Il s, qu le' obre' 
de Ca'f1 GelaberL conl inu ' !1 i que pl.'actiC<1men l , ex
c:epl e les sales prin ipal . no 'han alul'at a la resta 
de I'ediric i, volcrn aber si s' ha aprov:l.l el flOU pro
jecl que e l Parlamel1t va apro al' cnc<,\n-egar a la 
ConscUcl'ia de Cultura, 'ha aprovat aque .. 1 pro' ctc, 
aque L proj c te h¡\ cslal aprov3l pe!' In omissió de 
Patrimoni i pel' l 'Ajuntamenl de Binissalem, h po
sat e n marxa aques t nou pmjecte o continua rent 
el projeete anierior? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller de Cultura, té la parauJa. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Efeetivament, com vos· 

te ha dit les obres es varen aturar, posteriorment es 
va rcalitzar un informe H!cnic per un arqui tecte, aUa 
on s'establien les circumstimcies ele la consolidació i 
eonservació particularment de les zones afectades, 
Com els freses, per exemple, una vegada passat aquest, 
e! mes que marca la L1ei de Patrimoni, es va autorit
zar la reanudaeió de les obres, a cxcepció feta de les 
parts afectaeles per ¡'acord del Parlament i pel ma
teix aeord de la Comissió de Patrimoni i es varen de
signar, dia 22 de setembre dos tecnics, un arquitecte 
i un tecnic de la Conselleria perque iniciassin el pro
jecte de consolidaeió i de restauració de les zones 
afectades del total de l'ec1ifiei per ¡'acorel de la Co
miss ió ele Patrimonio És a dir, el projecte és en via 
d'exeeució com a tal projecte, pero no, s'ha comen
<;:at el projecte, pero no s'han comen<;at les obres. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President. Bé, a mi em sorpren molt que vos

te em cligui en aquests mom n i que 'ha comen~at el 
projecte i no s'han comen¡;;al les obres, i just abans 
eos aeabava de dir que a l mes de la paralització de 
les obres es va donar l 'ordre que e ntinuassin les 
obres. Sr. Conseller, si voste, als tres mesos del PIe 
en es va acordar redactar un projecte nou de C0!1S0-
lidac ió i restauració ele Ca'n Gelabert, als tres mesos 
comen;:a un projeete nou i menlrestant no s'han aca
bat les obres, bé, només que tardin un poquet o va-

gin un poquet lents els tecnies, no hi sedm a temps, 
aquest projecte no servira per a res, perque les obres 
s'hauran acabat, perque en -aquests mQments a Ca'n 
Gelabert fan feina a tots els costats, i, per tant, no 
és cert que s'hagin aturat les obres, en aquest mo
ment no són aturades enlloc, per tant, Sr. Conseller, 
bé, el que es va aprovar aquí, en el Parlament, ente
nem que no es compleix en eap sentit. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. No admet, de eap de les 

maneres el que voste acaba de dil', Sr. Nadal, si qual
que obra s'ha fet quant als frescs, a la zona deIs 
freses ha estat, precisament, per salvaguardar-los, ates 
que, com voste sap, es trobaven oberts pel soti1. En 
segon 110e, el que s'ha fet ha estat un informe per 
part d'aques t arquitectc per saber quincs alternatives 
es contemplen o es poden donar per executar la res
tauraeió, la salvaguarda i la consolidaeió de l'cdificí 
a les zones afeetades, c1avant les tres alternatives. en 
aquests moments, els tecnies estudien i fan aquest 
projecte, i li repetesc que les obres a les zones afee
tades per l'acord pres pel Parlament i anteriorment 
per la Comissió de Patrimoni, no s'han iniciades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 

1.-3) 
Pregunta 1.599 que formula el Diputat Sr. Antoni 

Cost:l i Costa. Té la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Sr. President. Sr. Conseller e1'Obres Públiques, vo

líem saber com s'ha desenrotllar la campanya que tenia 
prevista la seva Conselleria a través de la Direceió de 
Medí Ambient sobre perfeccionament de tecniques de
puradores. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Consellel' d'Ordenació del Territori. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. President. Sr. Costa, la campanya, encara no el 

puc informar de COl11 s'ha desenrotllat, ja que va ser 
adjudicada el passat dia 10 i, en conseqüeneia, no ha 
comcm;at encara. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Bé, ele les seves paraules, he de treure que pen

sen fer aquesta campanya, ates que les dades de la 
l11atcixa Conselleria en un informe de la Direcció Ge
neral ele Medi Ambient, són bastant preocupants. Les 
depuradores que hi ha en funcionament, en aquests 
l110menls, i segons aquest informe de la mateixa Con
selleria, tcnen un rendiment del 65'70 per eent, quan 
sembla ser que l'üptim seria ele l'ordre elel 85, 90 per 
cent, i, en qualsevol cas, sembla que hi ha també de
tectada a moltes zones contaminació ambiental ele resi
elus el'inHamar que 13 seva Conselleria l'ha detectada, i 
no s'han vist aetuaeions adients en aquest a specte. 
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Creim que és important que es faci aquest curset, que 
és una iniciativa interessant i li pregam que ha faci en 
el termini de temps més breu possible. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Conseller. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Evidentment, la Conselleria és conscient del pro

blema, si no, no hauria convoca1 aquest concurs, i ja li 
die que és cert que la pensam fer, que es varen adju
dicar el passat dia ID, i que, en conseqüencia, comen
<;aran un dia d'aquests. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 

I.-4) 
Pregunta 1.600, que formula el Diputat Francesc Gó

mez i Sabric1o. Té la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR. GOMEZ SABRIDO: 
Gracias, Sr. Presiden te. Sí, la pregunta, que es una 

pregunta que ha dormido durante unos meses aquí, en 
incubación en este Parlamento. por algunas circunstan
cias, se refiere sobre todo a qué tipo de medidas pre
ventivas mantiene la Conselleria ele Sanidad de cara 
a defenderse o a defendernos, en realidad, del Síndro
me de Inmuno Deficiencia Adquirida que fundamcn 1al
mente está extendiéndose por el Mediterráneo, que es 
el lugar que a nosotros nos ocupa, y por el mundo, 
en general, aportado, casi siempre, por las Fuerzas 
Americanas, país en el que tomó, prácticamente, ori
gen de forma epidémica esta circunstancia. Entonces, 
estas llegadas de marinos y soldados americanos, del 
Ejército USA de la Marina frecuentemente :Y habitual
mente a la isla de Mallorca, a Palma, fundamental
mente, pues, es un peligro que hay que tener en cuenta, 
son ellos los portadores, hubo en otros tiempos una 
extensión también por los ejércitos de la sífilis, mal 
francés, para unos, mal napolitano, para otros, pero 
que era extendida también por los ejércitos, y estos 
~:jérci~os, que hacen un uso de la prostitución y ele las 
prostitutas, grande, tanto masculina como femenina, 
pues son el transporte fundamental de este tipo de 
enfermedades de transmisión sexual. El SIDA es una 
de ellas, por tanto, repito la pregunta, ¿qué medidas ha 
tomado la Conselleria para defendernos de esta plaga? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller de Sanitat, vol contestar? 

EL SR. OLIVER CAPO: 
Sí, gracies, Sr. President. Primer de tot, jo no en

tenc bé si amb aquesta pregunta el que vol el Sr. Dipu
tat és saber les mesures adoptacles sobre la SIDA per 
protegír la salut deIs soldats i mariners americans o 
bé per protegir la salut de la població de les Illes en
front d'un potencial hipotetic risc derivat de la presen
cia d'aquells en els nostres pobles, Bé, en tot cas .. el que 
valen resaltar és que a cap lloc del món es consi.deren 
fins ara, els soldats americans com un grup de ¡-isc de 
la SIDA. Com el Sr. Diputat sap, de sobra, avui per 
avui, soIs ataca a coHectius homoscxuals, hemofílics, 
drogadictes i, dubtosamen t, a les prostitutes. Pe ro, a 
més, amb freqüencia, aquests soldats quan entre als 

nos tres ports fan donacions altrulstes de sang i, obvia_ 
ment, se'ls fan els mateixos contro1s que als al tres 
donants, sense que, sota cap concepte, s'hagi detectat 
la més mínima conseqüencia a aquest respecte. D'al
tra banda, per la informació que tenim de les matei
xes autoritats militars d'USA, realitzen un control 
c::haustiu d'aquests solda ~s respecte de la determina. 
ció d'anticossos de SIDA. Per la resta, i pel que fa a les 
mesures de prevenc.ió que podem adoptar per la nostra 
part, són les que es vénen adoptant amb caracter ge. 
neral en relació amb aquesta malaltia, i de les quals, 
la nostra Conselleria, creim que ha donat prou infor. 
mació pública, per exemple, conferencies í coHoqUlS 
per experts dirigits a professionals sanitaris, conferen_ 
cia del professor Chermann, maxima au toritat, i a nOI11. 
brasas coHectius de ciutaclans que poden estar espe
cialment sensibilitzats per aquesta problematica, con
ferencies i coHoquis per experts de la Consdleria a 
alumnes de diversos coHegis, a instituts d'ensenyamenl 
mitja, a solclats deIs !lastres Exercits de Terra, Mar i 
Aire i de Policia Nacional i Policia Municipal, propie~a
ris de bars i Ilocs de reunió de coHectius hOl11osexuals. 
alumnes d'il1fermeria; hem participat a taules rodo
nes sobre el tema, reunions amb professionals sanitaris 
i ciirectors d'hospital; hem fet realització i distribució 
d'un fullet cl'informació en coHaboració amb la Comis
sió ciutaelana i d'informació i seguiment de la SIDA, 
ter~im un centre de consulta i de 1ecció, hem creal Ull 

Censell Assessor a la Conselleria de la problemática 
el'aquesta malaltia. De lotes formes, a més a més, \0, 

lem dir que no fa gaire temps va sortir un article al 
diari "El País», signat per un tal Jordi Petit, que és 
el representan t del coHectiu gay de Barcelona, en el 
qual manifestava que les úniques Comunitats Autuno
mes que havien mostraL la seva preocupació del pro
blema de la SIDA i havien pres mesures al respec :e, 
eren les de Catalunya, País Basc, Madrid i Balears. 

EL SR. GOMEZ SABRIDO: 
Sr. Conseller de Sanidad, siempre cuando me he 

referido, me he referido a la defensa de nuestra po
blación, evidentemente, los americanos tienen medios 
suficientes para defenderse, si es que pueden, se ve 
que, evidentemente, no pueden, puesto que también 
tienen muchos casos de SIDA. En cuanto a que los 
soldados son parte fundamental, y los soldados ame· 
ricanos en esto, recientemente un estudio hecho en 
Filipinas achacaba a la presencia y salida de soldados 
americanos de las cases que allí existen, el aumento 
que ha habido en Filipinas explosivo, recientemente, 
elel SIDA. Por tanto, sí es un colectivo que frecuenta 
muchos lugares, que facilita evidentemente los canta· 
::;ios de tipo sexual, que también hay drogadictos entre 
e llos, es evidentemente, y que tienen SIDA, y muchos 
ele ellos la tienen y que en el país donde empezó a 
tenerse, fue allí. Por otro lado, la cantidad de casos que 
hov existen sabemos que se van a multiplicar ele una 
r:o~ma frenética, parece ser que es lo que se prevé por 
parte de todos los expertos y, entonces, las medidas, 
que me parecen muy bien las que se han tomado, na 
tengo nada que decj¡- contra ellas, me parece que no 
"on suficientes si se de 1ienen ahí, sino que las medidas 
deben ser permanentes, y esus colectivos de bares de 
alterne, digamos, o de prostitutas, homosexuales :v clro
ro'ad ictos, deben seguir siendo controlados e investiga
dos permanentemente, siempre, naturalmente, haciéndo· 
lo de manera que a ellos les lesione 
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EIr SR. PRESIDENT: 
. MoItes gracies, Sr. Dipu tat . 

EL SR. GOMEZ SABRIDO: 
." con su personalidad. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
1.-5) 

Pregunta segiient, que és la 1.595 fonnu]ada pel Sr. 
Joan Nadal. i Aguirre. 

Té la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President, Conseller de Cultura . Tomant a les 

obres de Ca'n Gelabert de Binissalem . va quedar cJar 
en el debat que, d'acord amb l'article 41 de ]a Llei de 
Patrimoni, hi havia hagu~ un expoJi evitlen l a un bé 
cultural, un bé del patrimoni his lo ri o-ar rs tic de les 
nostres illes. La ma teixa Uei de Patr imoni li encoma
l1 a, a vOS l '>, I control de le obres, l'a tua ió j ae! i j

ia l el poli cia ele le o bn:s i elel patri mo ni hi lóric:o
arLís l ic d le no tres ill e . En que t el lit, i d'acord 
amb la Propos ició n d · I i que es va apro\lar, li de· 
manam: Ha berl el Con e ller qualqu c cxp di nI p r 
les obres ¡-ealitzades a Ca 'n Gelabert? A quines per
sones s 'ha obert aquest expedient? l, quina és la silua
ció en que es troba avui aquest expedi ent? 

EL SR. PRESIDE NT: 
La pregunta ha de ser una tota sola, la vol co ncre

tar, SI" . Díputat? 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sí, quina és la situació global de tot I'expedient , 

amb concreció de totes les seves parts . 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, pot contestar voste? 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies , Sr. Pre id nI. Jo Jament dir·Ji, Sr. Na

dal, que voste, en ague ( 5 momen ts. acaba de canviar 
la pregunta. Voste cm demana qu ines responsabili 1ats 
s'han derivat de l'expedi,enl obe rt per les obres de Ca 'n 
Gelabcrt, i a aixo Ji cont · ta ré. En aquest moment no 
hi ha cap respon abilital fitxada, perque no hi ha cap 
resolució d 1 Consell r, ja que )'cxpedient s 'ha ins trui't , 
i com a tal expedi en t en e l seu moment tendra la seva 
resolució. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. DiputaL 

EL SR. NADAL AGUIRRE : 
Sr. Conselle¡-, vull recordar, com he dit abans, que 

fa tres m esos que en aques t PIe es va aprovar, dins un 
PIe, que s 'obrís un expedient i que es recaptass in res· 
)1onsabilitats sobre les actuacions de Ca'n Gelabert, vol· 
drícm que n5 digué ' , i no ens digu i que ha oben un 
e:.¡ ped i nI , voll ríl:n1 q Lle ens d igué!; eOm es trob a aqu es t 
expcdien l i aqucst cxpcdicnl , aixi e m vo. le va al'Li r 
fa mol ls po es di es O memb l"eS de la seVa Conselleria, 
COI1Lanl a mb p : ls í sen 'a l un exnedien l d'Eivissél, va
Jem que su r tí j en. digui qu ina és la itunc ió d'aqLl es l 
expediento 

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

EL SR. GILET GIRART; 
Sí. Nec en absolut que cap membre de la Conse

Heria . sortís explicant cap expedient a cap diari, con
cretament, d'Eivissa. Li repetesc, s'ha obert un expe
dient, s'havia obert abans de la discussió en el Plenari, 
iaíxí li vaig anunciar a voste, el que passa és que 
voste no ho va voler entendre. L'expedient segueix el 
seu curs administratiu, d'acord amb la Llei de Procedi
ment Administratiu, i en el seu moment es fixen les 
r esponsabilitats a les persones o institucions que surtin 
a llum del mateix expedient. 

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

Diputat. 

1.- 6) 
Pregunta següent, que és la 1.596 que formula el 

Diputa t Sr. Pe re Capó i Manzano. 
Té la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR. CAPO MANZANO: 
Sí, Sr. Pres ident. La pregunta ve, com tots sabrcm, 

de l fet que enguany hi va haver un accident a la ceno 
tral nuclear d'Echernobyl i que, com cada any, vénen 
aques tes aus migratories , que vénen també a Mallorca . 
Evidentment, els ciutadans es pregunten que aquí Ull 

pa rcll de res pos tes de segons quins Consellers el 'aquí, 
de la Comunita t Autonoma, com el Sr. Gabriel Oliver, 
que d iu que s í, que admc t que Iú ha una certa radio· 
aC Livita L, pero que pensa q ue nO 'e ria gen do len l qu' 

pogues5 in m nj ar. Evidentment, nosa1tres, el que 
dema na m aquí és la ramenl quina é la postura oficial 
cl el overn clavan! la cac;a i el cOlJsum deL lord . 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Consellcr ti'Agricultu ra, vol contestar , per favor? 

E L SR. SIMARRO MARQUES: 
Sí, Sr. Pres ident. Sr. Diputat, la postura oficial del 

Govern en aqu ests moments és mantenir, de moment , 
la c2¡;:a i el consum deIs tortis. Independent d'aquesta 
mesura normal, cada deu dies es prenen mostres el 'una 
·er i de tOl-d s que s'envien él l'In. titul d 'Energic Nu
c lea r , a Majadahonda, n e fan le anali is orre
I on 11.1. 5_ Ten im ja dos re ull<l ts de durant una serie de 
di que s 'ha n ]')1' s le 111 tres , en el primer no hi va 
haver e~ip olllaminaci , en e l segon, el 21 lord · n'hi 
va haver tres que varen p resenla r Il euger s ímptomes 
de radioactivita t en una dosificació que la més alta, si 
11 va ig equivoca ! el' n de I'o r Ire de 120 i busques ber
kcle r íos , i els a ltres no va ren tcnir res , I'al tre em pa rcix 
qu I'l ra 12, i I'a ltr', 9. Les recomanaciol1s de l'orga ní 1.
zació europea Ss que pe r l'a limen Lació ba iea . 'adm t 
fin ' al . 600 b r kelerio , vo l dir que eS l3m molt enfo ra 
d'aquestes xifres. La postura es continuar enviant tords 
i fen l les análisi s, i si a qualque moment hi hagués 
perill, aleshores es [aran públiques , com s'han fe! pÚo 
bliqu es les aItres. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputar. 

EL SR. CAPO MANZANO: 
Sí. Sr. Conseller, jo supos que voste em diu que 

es fara peri-oclic:lment , caela deu o cada quinze , pe ro 
bé, supos que vost e sabra que tots els animals siguin 
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de consum, es fa cada día, no cada deu ní cada quinze 
dies. És necessari fer-Ia. 1, a més, voste, segons he 
Ilegit, ha enviat, a través del SECONA, í ha hagut de 
pagar tords als ca~adors, jo crec que hauría de ser el 
SECONA quí pagas aquests tords per poder-los analit
zar. 1, a més, l'única postura oficial, jo crec, que ·hauria 
de tenir el Govern de la Comunitat Aut'ónoma en ma
(;:;ria de contaminació i de productes alimentaris, res
pecte del vigent de la materia, de la legislació actual. 
Nosaltres creim que hauria de ser aquesta la postura. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, vol contes tar? 

fiL SR. SIMARRO MARQUES: 
Bé, no he entes bé la darrera afirmació seva, jo 

el que li puc dir és que es recullen pel nostre organis
me, la Consellcria, concre!ament per SECONA, una sc
]-ie de tords i s'envíen dírectament a la ConselJeria de 
Sanit3t i que els remet gratu"itament a Majadahonda. 
J él li dic, no hi ha cap problema en aquest sen ti lo 1 el 
grau de contaminació que tenen, en aquest moment, 
vaja, no és alarmant en abso!u~, quan, él més, les reco· 
manacions que li he dit, de 600 berkelerios per quilo 
l~<; PE]- a l'alimentació basica i, a més, amb un marge 
de seguretat que sempre es dóna, com a mínim d'l a 5, 
vol dir que, la contaminació, encara que venguessin ben 
t:ontaminats no hi hauria cap perill per a un consum 
normal de Lords, hauiÍem de menjar de I'orelrc ele 100 
quilos o una cosa així, que ningú no ho fa. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, 

1.-7) 
Pregunta següent, la 1.598, que form ula el Sr. Jau

me Llull i Bibiloni. 
Té la parau1a el Sr. Diputat. 

EL SR. LLULL BIBILONI: 
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller el'Indústria, re

cordara que a Comissió li vaig fer una pregunta rela
~iva a veure s i la Conselleria podia fer alguna gestió 
per poder abaratir e l \ransport deIs mobles, perquc 
aquest transport costa de l'ordre deIS % del valor. Jo 
ti elcman, després de, practicament al final ele la legis
latura, les gestions fetes, si és que n'hi ha hagut, i 
quin resultat han tengut. Gt-acies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller de Transports, té la paraula. 

~~L SR. FONT QUETGLAS: 
Gracies, Sr. President. Com que afecta a transports, 

les gestions les ha fet la Conselleria de Transports, i 
Ji ¡JUC dir que quan varem tenir les primeres queixes 
que el preu el'aquest transport resultava car, el que 
v3rem fer varen ser les gestions, contestant concreta
I r,cn ~ la pregunta, les gestions quc se solen fer en 
aquests casos, que són contactes verbals i escrits enlre 
a[rupacions ele comerciants, entre el . . . i fins i tot les 
navicres en particular. Com a, i també contestant con
cretament, com a conseqücncia va ser que del preu 
que hi havia tan! de \lcnguda cap aquí com el'anada 
cap a la península, el que es va acol1seguir després 
el'aquestes conversacions \'a ser que el preu de sor
tidz" és a dir, la protecció a la indústria el'aquí, que-

. #te 

das reduIda aproximadament, perqu6 sótl'unes fÓDn.ü
les molt complexes a la meitat del que estava -anterior. 
ment, o sigui de 67.000 ptes., per exemple, passava a 
un maxim de 30.000 i busques de mils de pessetes: 
Gracies. 

;.-8) 
SL SR. PRESIDENT: 

Pregunta següent, 1.597, que formula el Sr. loan 
Nadal i Aguirre. 

Té la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President, Sr. Conseller. A la sessió de 9 d'oe. 

lubre, no, perdó, a la sessió de 20 de man;, de 20 de 
mar:;: del 86, es va aprovar per tota la Cambra que es 
fes, entre altres aprovacions que es varen fer aquel! 
dia, un inven lari i programa arqueologic amb referen. 
cia a l'arqueologia de terra i a l'arqueologia submarina. 
Sabem que aqucst estiu hi ha hagut temes conflictius 
en arqueo logia, sabem que hi ha hagut "peciums» el'eco
logia submarina, com el de Cabrera, on hi ha hagut 
el vanelalisme que nonnalment cada es~iu hi ha i que 
ha expoliat, en part, aquest jacimenl submari, sabem 
que la Conselleria no ha destinat una sola pesseta a 
~ qL;est jacimenl tan important , i sabe m que la Con· 
<,clleria, en el tema d'arqueologia submarina, lampar 
no ha ficat en el Prcssupost, a pesar que varem fer 
esmenes a favor d'augmentar la dotació econbmiea, 
no hi ha aportal ni una sola pessela en el tema de 
jaeiments submarins. Sr. Conseller, després ele sis me· 
SOS, volem saber com esta, s'ha acabat I'inventari aro 
queológic en relació amb l'arqueologia de terra i 1'ar· 
queologia submarina; Sr. Conseller, en aquests mu· 
ments, s'ha fel ja el pla c1'activitats arqueológiques de 
les Balears, s'han [ixat les prioritats en el tema eI'ar· 
queologia? I die , el tema de prioritats dependent de 
la Conselleria, no el 1.cma de prioritats que hagi [ixa~ 
el l\.1jnisteri de Cultura ele Maelrid. 

E.L SR. PRESIDENT: 
Sr. Consell er. 

EL SR. GILET GIRAR T: 
Si. Gracies, Sr. President. Sr. Nadal, efectivamenl, 

com voste sap, tota carta arqueológica neix d'una serie 
de prospcccions, tant sigui aterra com submarines, 
·~'han du~ a te rme prospeccions a c1iferents 110C5 de les 
Balears, i, en aques1s moments, s'estan analilzant tots 
e!s resulta1.s el'aquesles prospeccions, alguncs ¡a aea· 
bades com a carta arqueológica concreta, i en el seu 
!llCment, una vegaela acabat tot aquest estudi, es tras· 
~lacbra als aj un Laments corresponents afectats o a \es 
;'nsti tucions públ iques. 

EL SR. PRESIDE NT: 
Sr. Diputar. 

i~L SR. NADAL AGUIRRE: 
Vol dir aixo, Sr. Conseller, que la carta arqueoJO

gica de les Ealears esta en maaa, i vol dir aixu que 
pr¿J',imament ~stara aCélbada, Sr. Conseller, Ilosaltres 
\'olclrÍem saber si realment la carla arqueológica esta 
en marxa, quan estara acabada, quan es poch-a prcsen· 
Lar aques1a carla arqueológica, Perquc fa sis mesos eS 

va encarregar de forma immediata que la realitzas 
- Sr. Goclino, es posi tranquil, que no xerro amb \ocs!t:. 
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EL SR. PRESIDENT: 
per favor, Sr. Diputat, qui xerra amb voste som 

jo, i s'esta desviant voste de la pregunta que fa . 

EL SR. NADAL AGUlRRE: 
Sr. President, deman al Conseller de Cultura que 

m'expliqui, que m'amplil l'explicació que ha donat 
abans, .. , 

EL SR. PRESlDENT: 
Sr. Diputat ... 

EL SR. NADAL AGUlRRE: 
Sr. Conseller, quan pot presentar el Pla Arqueoló

gic públicament? Quan estara acabat aquest Pla Ar
queologic? 

EL SR. PRESlDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. GILET GIRART: 
1, gracies, Sr. Prcsidenl. A causa del qu> voste 

maL ix ha manifcstaL, de la pl-oblematica el ¡'expolí , 
aq ucst Caos Iler estudia donar pl1blicital o no clonar 
publ.icilaL a aque 'C Pla General de Prospcc .ion i de 
Carte Arqu ologiques, pe!' no senyalitzar exactamenl 
on e. lr bcn e ls lerrenys, és a dir, les LrobaUes o 
aquests jaciments concretament. 

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

Conseller. 

1.-9) 
Pregunta següent, que la formula, amb el número 

1.577, el Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets. 
Té la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. Presiden t. Al ConseUcr de Cultura 

també lí vo[em fer una pregunta concreta, que e!1 di
gui, en aquests moment • als museus e1el Govem, de 
titularitat del Govern de la ComuniLat Autbnoma, quina 
tasca de restauració s'esta. fent. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller de Cultura. té la parauJa. 

EL SR. GILET GlRART: 
Concretament. quant al Museu de Mallorca, es du a 

terme la tasca de restauració de les estatue tes de Son 
Fava, independentment de tota la catalogació i restau
ració de les troballes anteríors. En el Museu ele Me
norca, exactament igual, i en el Museu d'Eivissa, excep
tuant-ne natura[ment les estatuetes de Son Fava, que 
només es restauren a un lIoc, en el Museu d'Eivissa 
hi ha destinats actualment quatre tecnics de grau mit
jil, com a restauradors. Tot el tema de la restauració 
va retardat, ara, em pareix que la scva pregunta es 
refería excJusivament al Museu de Mallorca, perdoni. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
No, no, perdó, la pregunta 1.577 diu: «com es troba 

en aquests moments la tasca ele restauració en els mu
seus del Govern ele la Comunitat Autónoma?». 

.L SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té la paraula. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí. Disculpi, pero m'havia equivocat de pregunta. 

Bé, tenint en compte la plantilla, deIs tres museus de 
titularitat estatal i que estan sota la gestió de la Co
munitat Autonoma, aquesta plantilla actualment és in
suficient, el tema deIs restauradors només ni hi ha un 
a Mallorca, concretament, a Menorca fan feina amb 
aquests tecnics, com he dit abans, contractats via 
INEM, i la feina o les tasques de restauració van retar
dades d'acord amb les disponibílitats o en relació amb 
[es disponibilitats de plantilla í la feina que hi ha per 
fer. 

EL SR. PRESlDENT: 
Sr. Diputat, té la parauJa. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, en certa manera, pens que és bo per la demo

cracia i per l'autonomía que el Govern reconegui que 
hi ha coses que van retardades i que no van així com 
haurien d'anar. Pregaría al Conseller que obri una in
ves tigació senzil la, que és anal' a veure a ls mu ells 
seus, que és el que 's fa en restamació, perque e
gon qll sl DiplltaL. i hllmillllenl, he de d ir que cree 
qLle e l que ha dil a la primera part de la resposta, 11.0 

és cr, é a dir, qualcú aquí DO diu la veritat. Jo Cree 
que la tasca de ¡-estauració és practícament nuHa en 
aquests moments en el Govern de la Comunitat Autó
noma. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. GILET GlRART: 
Sí, gracies, Sr. President. No li admet de cap de 

les maneres, basta veure la plantilla, vaja, la gent o el 
personal contractat via INEM, i aixo demostra ben 
darament l'activitat que es fa, i, si no, en el seu mo
ment, veuran vostes les publicacions deIs catalegs cor
responents quant a aquestes restauracions fetes . 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gracies. 

1.-10) 
Passam a [a darrera pregunta, que formula el ma

teix Diputat, Sr. SebastÍa Serra i Busquets, amb el nú
mero 1.578. 

Té la parau[a el Sr. Diputat. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Bé, de fet, la pregunta, quan el Sr. Gilet, com 

que tenia dues preguntes de la mateixa naturalesa, ara 
sí que té l'oporlunitat d'explicar la problematica con
creta deIs restauradors del Museu de Mallurca. 

EL SR. GILET GlRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Sr. S erra, disculpi l'em

bul!. Efectivament, aquí és concretament en el Museu 
de Mal lorca. Per paHiar aquest problema de la falta 
ele reslauradors.i a pesar que hi ha UD restaurador en 
p lantilla, ja, fix, s'ha dut a ter me la contractació, a 
partir el'l mes de f:..erer i per sis mesas, de due res
tauradores ele gl < u milja O lecnic de grau superior. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Diputat. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Bé, ara sí que també he quedat sorpres. Dues res

tauradores de grau mitja o de grau superior? Crec que 
són de grau mitja, i, en aquest cas, haurien de ser de 
grau superior, perqtle la tasca de restauració toca ser 
de gent llicenciada, 2.tenció, que no tornem a caure en 
contradiccions sobre política de personal, entre tec
nics i altres coses, eh? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. GILET GlRART: 
Bé, el cert i segur és que en aquest moment hi ha 

dues restauradores, siguin de grau mitja o siguin de 
grau superior, que fan feina al Museu de Mallorca 
amb material a restaurar. 

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

II.-) 
Passam al punt ~.egüent de l'Ordre del Dia. Moció 

1587. presentad" pd Grup Parlamentari Esquerra Na
cionalist2 lPSM), 3ubsegüent a la InterpeHació 1454, 
relativa al capteniment del Govern de la Comunitat 
Auto~oma en !Ilateria d'ensenyament de la llengua i 
cultura 1. les IlIes Balears. 

Sra. Secretaria, per favor, vol procedir a la lec
tura de la Moció? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Moció: El Parlament de les Illes Balears acorda 

instar el Govern de la Comunitat Autonoma a: 
l.-Crear les subcomi5sions insulars de la Comis

sió Tecnica d'Assesorament per a l'ensenyament de la 
llengua, historia i cultura de les Illes Balears, amb 
represen~ació adient deis sectors implicats. 

2.-Garantir dins l'esmentada Comissió Tecnica 
d'Assessorament la presencia de representants de les 
illes meflors, designats a proposta del Consell Insular 
respectiu, i establir també identica representació de 
les illes menors a la nova Comissió Mixta de Segui
ment del Conveni c~e. cooperació del Ministeri d'Edu
ca ció i Ciencia i la Conselleria d'Educació i Cultura. 

3.-SoHicitar dd Ministeri d'Educació i Ciencia 
que en exercici de les seves funcions estructuri la 
creació deIs Consells Escolars de la Comunitat Auto
noma ,en funció del fet insular, per que n'hi hagi un 
a cada illa i a fi que en la formació d'aquests hi par
ticipin adientment els response bies educatius de les 
diverses administracions públiques. 

4.-lnteressar del Ministeri d'Educació l'ebbora
ció d'un pla de beques per a les Illes Balears, on es 
contemp1i la problcmalica de les illes de Menorca i 
Eivissa-Formentera, i es dediqui una atenció especial 
a l'area de Formació Professional». 

EL SR. PRESIDENf: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Per defensar la Moció té la paraula el Sr. Joan 

F. López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Sres. i . Srs. Diputats. Gracies, Sr. President. Fa 

dues setmanes vam tractar, en aquesta Cambra, una 
problematica que, malgrat alguna caricaturització que 
es va voler fer que només incidia o tractava el temes 
de !lengua era una InterpeHació global a la problema
tica de l'ensenyament a les Illes Balears. I ho feiem 
a partir de les competencies reals que té aquesta 
Comunitat, pero també sobre les possibilitats d'inci
dencia que podem tenir, des d'aquest Parlament i des 
d'aquest Govern sobre una problematica que afecta 
d'una manera perillosa, d'una manera greu els co
men<;aments ele curs, especialment, i que nosaltres 
concretavcm, per une. banda, a les qüestions de dota
cions professorals, ;L les qüestions també de previsions 
que el Ministeri havia fet a les Illes Balears, a la 
relació que el Sr. Conseller i la Conselleria en general 
d'Educació i Cultura, havia tingut respecte del Minis· 
teri, que h avia impedit, d'alguna manera, que no 
comptéssim enguany amb ensenyament de !lengua 
catalana a COU i a Formació professional, 2n grau, 
i, finalment, també esmentavem aspectes importan ts, 
com era l'esport escolar, el conservatori de música, 
primera ins titució també d'ensenyament que té la 
Comunitat Autonoma, l'educació d'adults, les classes 
de !lengua catalana i, bas icament, també ens centra
vem en el tema de reciclatge. Per a<;o, i a la vista de 
les respostes, algunes ele les quals, perfectament assu· 
mides i ~s sumibles pel nostre Grup, altres, en absolut 
assumibles, presentam aquesta Moció, que té un ca
racter, com totes I~s proposicions que presentam, 'de 
positivització, de construcció d'una millora que es pot 
exercir, al nostre entendre. 

Entenem, per tant, que el reciclatge, que I'any 
passat va comen<;ar el mes de febrer, i aquest r etard 
va impedir que molts professors que s'haurien pogut 
comprometre en temps extraescolars a aquesta activi· 
tat formativa tan important per a la nostra Comunitat 
Autonoma, no ho fessin. També és un fet que al final 
de curs academic no va coincidir amb el final deis 
cursos de reciclatge, i a90 també és un entrebanc, fa 
inviable per alguns professors que puguin arribar a 
aquest final, repetese, deIs programes. Fa falta, per 
tanto intensificar l'31enció en aquesta problematica. 

Fa faIta també, sobretot, fer present l'Administra
ció Autonomica alla on no hi arriba. I cm creguin, 
Srs. Diputats, que a les illes menors té fon;;a dificultat 
aquesta Comunitat Autonoma per fer arribar determi
nats programes. COllcretament, em referesc a tot allo 
que afecta el necessar¡ control i seguiment de les 
disposicions normati\,es, i ara ja, legals, amb la L1ei de 
Normalització Lingüística, d'aquesta Comunitat Auto
noma. I és més, la mateixa Conse!leria d'Educació i 
Cultura preveu en aguell reglament de funcionament 
de la Comiss ió Tecnica d'Assessorament per a l'en
senyament de la llengua, historia i cultura de les IIles 
Balears, preveu, en el seu article 2, l'exi stencia de 
subcomissions, qu e deixa potes tativament a la seva 
creació o no, és una potestat del Govern, i, en con· 
seqüencia, i per paBiar aquests defectes ele funciona
ment, el Grup Esqaerra Nacionalista proposa davant 
aquesta Cambra qu~ el Parlament insti a la creació de 
les subcomisions insulars per tal qu e, amb represen
tació deguda del s sectors implicats , em referesc, basi
cament ,al s mateixos professors, puguem tenir una 
manera de coneixer els desvetllaments, els problemes 
quc té aquesta Conselleria del Govern de les Illes 
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J3a]ears, les problematiques que es presenten de fric
ció, a vegades, amb el Minísteri d'Educació i Ciencia, 
que, si s6n certes, per que s'han de negar, i, en defi
nitiva , que es pugui atracar I'administració als propis 
admioistrats a efe~tes de pal:liar, repelesc aquestes 
problematiques. 

Pero, si as: és aro, obviament el pu.nt segaD 
d'aque ta Moció té un sentlt inexcusable, s'ha de ga
rantir que clins la Comissió Tecnica d'A sessorament, 
prevista, hi hagi representació ele totes le IUes. En 
aquesl sentit, estadem disposat a acceptar l'esmena 
transacciona l, l'esm ' na d'addició, perd6, de subslituci6 
que propesa e l Crup Socialista. D'aquesta manera, a 
través deIs Consell Insul~ll'S, 1 ' ndríem una repre en
lació qu , recoxd que era presenL en e l primer Decrel 
que va fer el Consen General Interinsular, i que ara 
cur io ·ament. no hi és, i com que és pOl sIa l d'aquest 
Govern que hi Sigtli, nosalLres creim qu' és po ibl 
tcnir-ho en compl~. 

r amb agb I assaríem a un punl que ens és espe
cia lmenl imponanl, i nO només pel' les qLieslion que 
pugtlin arectar la onselleria d'E'c.lucació i Cultura de 
les Illcs Balears. s inó a tota la problem:: tica duea· 
tiva. Vos tes saben que en la L1ei Organica del Dret 
a l'Educació, la famosa LODE, el títol segon preveu 
i regula la participació amb la programació general 
de I'ensenyament de tots els sectors implicats: pares 
d'alumnes, alumne,;, administracions autonomiques, 
administracions loc?.ls. Tot a~o necessita, pero, un 
desenvolupament normatiu, necessita que de la L1ei, 
deis 'al'ticulats de la Llei passi a possibilitat real d'exe
cució normativa. Pero dar, el Govern de les Illes Ba
lears ,aquesta Comunitat Autonoma no té competencia 
educativa. Cal, per tant, que sigui el mateix Govern 
qui insti l'Administració Central de l'Estat que, en 
exercici ele les seves competcncies, proceeleixi a regu
lar, com ja ha fet amb altres aspectes de la Llei 
Organica del Dret a l'Educació, procedeixi a regular 
aquest aItre aspecte tan important per a la vida edu
cativa ele les nos tres illes. I. obviament, si els Consells 
Insulars tenen la caracterització primera ele Diputació 
amb voluntat de Govern, també, dins cada illa, és 
normal, és certament logic, que els consells territorials 
que altres Comunitats Autonomes preveuen per als 
Consells Escolars tenguin cabuda dins cadascuna de 
les Illes. 

Repetesc, no es pot acceptar una passivitat per 
part del Govern a instar, i si no hi ha resposta del 
Ministeri, fins i tot, a regular algun tipus de funcio
nament ,álgun tipus de funcionament que democrati
cament prometi l'accés deIs professionals de ]'ense
nyament, deIs pares d'alumnes i deIs mateixos alum
nes dins d'Administraci<,! d'aquesta Comunitat Auto
nOma. D'aquesta manera, 'tal vegada .obviaríem proble
matiques que arriben fins al punt de demanar la 
dimissió elel Director Provincial del Ministeri cI'Educa
ció i Ciencia, avui mateix, a l'illa de Menorca. Tal 
vegada, amb una prescncia directa dins els organismes 
que coneixin aque:;tes problematiques, sabríem per
que es produeixen caos i sabríem, també, quins són 
els ClU len ti cs responsables. 

Ern vull referir, finalment, que la mateixa L1ei 
Organica del Dret a l'Educació en el seu article 35, 
fixa que els poders públics, en' exercici ele les seves 
respectives competencies, podran establir conseJls es
colars d'ambits terri~orials diferents en el de la Comu
nit;¡t A.utónoma, glohalment p8rlant. i així, aquc\les 

;¡¡;;;---- -

Comunitats Autonomcs 13mb competencia educativa ja 
ho han f~t, en el cas de Catalunya, per exemple, hem 
vist com el Parlament discutia, tenien entrada diversos 
textos i en discutia i n'aprovava un. 

Quant al punt número 4, el Grup Esquerra Nacio
nalista el va presentar amb la intenció també de veure 
per part de l'Administració Autonómica una preocupa
ció en els problemes reals de despla¡;ament que tenen 
els estudiants de les Illes menors per venir a estudiar 
aquí, a l'illa gran, a Palma, concretament, i pel que 
afecta l'area de Formació Professional, que és una de 
les més importants, ele cara a una millora dins el món 
laboral. 

Per tant, nosaltres pensam que aquest punt núme
ro 4 poelria ser també una suggerencia que el Govern 
de les Illes Balears tingués en compte a l'hora el'esta
blir aquests necessaris contactes que, per via conveni 
o per via, senzillament, de coordinació administrativa 
tenim obliga ció de ter. 

És obvi que deixant també de banda altres temes, 
que jo voldria que el Parlament en tengués bon conei
xemént i en prengués bona nota, perque no es com
pleixcn, en aquests moments, ens referim, per exem
pIe, que el Govern procedeixi a la convocatoria urgent 
ele beques eI'invesligació per a postgraduats de les 
Illes Balears, d'acord amb la Llei de Pressuposts de 
l'any 85, que nosaltres sapiguem, encara no s'ha fet 
aquesta convocatoria, i som a finals, ja, del mes d'oc
tubre i no sé que esperam. 

En consequencia, aquesta Moció subsegüent a la 
Interpelhció presenta, repetesc, un caracter absoluta
ment positiu, hem anunciat l'acceptació de l'esmena 
de supressió que presenta el Grup Socialista, i pensam 
que, com que és molt de raó que aquestes proposi
cions passin endavant, seran tingudes en compte per 
tots els sé:nyors Diputats. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Segons acrediten els Serveis Administratius de la 

Cambra, s'ha presenat una esmena ele substitució al 
punt 2n, esmena de la qual procedira a donar lectura 
la Sra. Secretaria. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Esmena ele substitució al ;punt segon: «Que la 

Comissió Tecnica d'Assesorament per a l'ensenyament 
de la llengua, historia i cultura de les Illes Balears, 
cread:l per l'Ordre del C011seIler de Cultura ellO ele 
setembre del 1985, sigui ampliada amb la incIusió de 
tres vocals més, en representació del ConseIls Insulars 
i designats per aquests». 

EL SR. PRESIDENT: 
En 110m del Grup esmentat, té la paraula el DIpU

tat, Sr. Josep MolJ i Marques. 

Disposa, Sr. DirJutat, eI'un temps de deu minuts. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diplltats. Jo vol

dria exposar breument quina és la nostra intenció a 
l'hora de presentar aquesta esmena i quina és la nostra 
actitud respecte de 12 Moció en el seu conjunt, 

Hem ele dir. el'entrada, que estam el'acorel amb 
l'espcrit el'aquesta Moció, encara que hi ha alguns 
pun!.,; que ens semblen una mica sllperflus, pero, a 
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vegades, no costa n;s insistir en les coses i, per 
tant, no tendrem massa inconvenient a donar-li suporto 
De tota manera, he de dir que en el punt primer, la 
proposta que es fa en el punt primer, de crear sub
comissions, hem de reconeixer que ens sembla poc en
certada aquesta idea. És evident, és cert que l'Ordre 
de creació de la Comissió Tecnica d'Assessorament 
preveu la creació, la possibilitat de crear subcomis
sions, pero subcomissions que, se sobreentén dins el 
text, que no són subcomissions territorials, sinó que 
són subcomissions sectorials. Aixo és el que sobreen
tén del texto 1, per altra banda, la proposta, tal com 
es formula, hi ha una qüestió que és purament seman
tica, pero que té una certa impcrt~lllcia en relació amb 
el que acab de dir, i és que, cIar, demanar que es 
creln les subcomissicns vol dir que aquestes subco
missions són previstes, pero que encara no s'han creat, 
i es vol Que es crein Si demanassim crear subcomis
sions ins 1.lbrs, es fana incidencia en el fet que no són 
previstes i es vd q~lc es prevegi. Ja dic, és una qüestió 
sem~mtica, esia relacionada amb el que acabava de dir. 
l, com a resum, hem de (lir que a nosaltres no ens 
sembla que facin falta aquestes subcomissions insu
lars, vistes, i aixo per a nosalires és el decisiu, les 
funcions que té la Comissió Tecnica. Si es tracias 
d'unes altres funcions que, efectivament, donassin sen
tit a una representa ció territorial dins la Comissió 
Tecnica més sectori81itzacla, també, territorialment, no 
hi tendríem inconvenient. Pero, repetesc, vistes les 
funcions que té la Comissió Tecnica, no ens sembla 
que tengui massa sentit crear subcomissi·ons insulars. 

Sí que, en can vi, ens sembla que pot ser interes
sant, i per aixó hem presentat la nostra esmena, la 
incIusió a la Comissió Tecnica de vocal s que aportin 
una visió deIs temes que s'han de tractar a la Comis
sió Tecnica des del punt de vista de cadascuna de les 
Illes; pero, i estic content que el Portaveu del Grup 
Esquerra Nacionalista ja hagi anunciat l'acceptació de 
l'esmena, pero, dic, ce totes les llles, no només de les 
menors, no soIs perque l'Estatut d'Autonomia no fa 
distincions entre illa majar i illes menors, sinó per
que hem de ser coherents amb la nostra actitud 
permanent, també, per exemple, dins .la discussió de 
la Llei de Consells Ipsulars, coherents amb el principi 
d'horizontalitat, que nosaltres defensam. 

És cert i segur ~ue hi ha dificultats af'egides a les 
lIles denominades menors respecte del seguiment de 
la tasca ele l'Administració Autonomica, pero aquest 
és un problema de bona gestió del Govern, que supos 
que el Govern, si no l'ha resolt encara, que és ben 
segur que moltes vegades no l'haura resolt, i d'altres 
no l'haura pogut resC'ldre encara, pero que el Govern, 
el que vengui, les anira resolent, i no creim que la 
solució siguin les subcomisions . . 

No és bona una visió excessivament insuIarista 
deIs temes, pero l'aportació de vocals de~ignats pels 
Consells 1nsulars pot ser enriquidora i, sobretot, pot 
crear un lligam en tre aquesta Comissió Tecnica i els 
ConselIs rnslllars, que llavors tenelran l'oportunitat, 
dins les seves respectives Comissions de Cultura, de 
demanar comptes al seu representant i de fer un 
seguiment de la tasca de la Comissió Tecnica. Per 
tant, creim que és bo que hi hagi els vocals represen
tants de totes, deIs tres Consells 1nsulars, i demanam 
l'acccptació de la nostra esmena. 

Respecte deIs punts 3r i 4t, ja he dit que no tenim 
inconvenient, pero hem de posar de relleu que la 

LODE, com ja s'ha dit, preveu la possibilitat de crea
ció, no soIs de Consells Escolars de Comunitat Auto.. 
noma, sinó Jambé de Consells Escolars d'ambit terri
torial inferior al d(' la Comunitat Autónoma. El que 
succeeix és que sembla evident que el Ministeri, per 
raons d'assegurar l'eficacia d'aquests ConseIls, actua 
amb una prudencia molt considerable, i, per tant, 
suposam que encara que ha demanem nosaltres ara, 
no es fara dema mateix, pero no hi ha inconvenient 
que es faci insitencia que hi ha el desig, per part de 
la Comunitat Autor.oma de les rIles Balears, que 
aquest Consell Escolar es crel, com més prest millar, 
i que s'hi prevegi el fet insular de la manera que aquí 
es propasa. 

r respecte del punt 4, el Pla de Beques, evident
ment no es fa per a les rIles Balears, sinó que e1s 
plans de beques són a nivell estatal, i aquí s'hauria 
d'acIarir si es tracta del Pla de Beques per a estudis 
primaris i de BatxilIer i de Formació Professional o 
si es tracta d'estudis universitaris. Si és el tema de 
beques universitaries s'ha de tenir en compte que, des 
de la Llei el'Autonomia Universitaria, aquest és un 
teme que resol la Universitat, i que, per tant, l'inter
locutor hauria de ser un altre, i si es fa referencia als 
altres ensenyament5 no universitaris, és cIar que en 
el Pla de Beques estatal, repetesc, es preveu ja la 
problematica del transport, en el cas del fet insular, 
que, per altra banda, no es planteja més que en alguns 
casos de Formació Professional, perque tant per a EGB 
com per a Batxillerat, el problema és resol! ja a 

.nivell de cada illa i, per tant, no tendria excessiu 
sentit demanar aixo, pero, repetesc, com que tampoc 
no fa mal demanar-ho, estam d'acord que es demani. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Valen intervenir els altres Grups Polítics? 
Grup Regionalista de les Illes. La Sra. Maria An

tonia Munar té la Fraula. 
Disposa d'un temps de deu minuts. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Re

gionalista és consci~nt de la problematica existent en 
materia d'enser.yamf'nt ele Ilengua, historia i cultura 
de les Illes Balears i sap la preocupació que el Grup 
Parlameniari Esquerra Nacionalista sempre ha mani
festat en aquest sentit. Estam, dones, el'acord en el 
fons d'aquesta proposició o d'aquesta Moció, si bé, 
com passa en aItres ocasions, no estam tant el'étcord 
amb les formes. 
'. Pel que fa al primer punt, creim que crear sub
comissions insulars d'una Comissió que, com el seu 
mateix nom indica, és una Comissió Tecnica, no creim 
que 1engui massa sentit. No es tracta d'una Comissió 
a la qual tengui importancia la representctció territo
rial. De l'Ordre de 10 de setembre de l'any 1985, que 
és la que crea la Comissió, diu qui la integrar~ ¡les 
funcions que tendra, jo crec que així ha demostra. 
Creim que crear subcomissions insulars, l'únic que 
faria seria entorpir, més que accelerar les funcions 
d'aquesta Comissió que, sense dubte, té una tasca molt 
ímportant. 

Al segon punt ne estam d'acord amb la proposta 
del Grup Esquerra Nacionalista, perque creiem que 
era una mica cliscriminatori amb la ilIa de Mallorca, 
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no obstant aixo, acceptada i a nunciat pel Grup Es
querra Naci?nalista q u acceptaven l'esmena del Grup 
Socialista, 11 donarem sup or t. 

Creim que és bo que dins una Comissió Técnica 
hi hagi representació de les tres illes, ja que cadas
cuna té prou característiques propies i diferenciades 
per fer que sigui bo que hi tenguin representants. 

1 també estam d'acord amb els punts 3r i 4t, que 
demanen soHicitar del MEC la creació deIs Consells 
Escolars de la Comunitat Autónoma, en funció del fet 
insular i interessar del Ministeri d'Educació i Ciencia 
l'elaboració d'un Pla de Beques per a les Illes Balears 
on es contempli la problematica de Menorca, d'EIVis
sa, i es dediqui atenció especial a l'area de Formació 
Professional. Hi estam d'acord, amb aquests 3r i 4t 
punts, si bé dubtem molt de l'eficacia de les paraules 
soHicitar, interessar, a que tanl acostumats ens té el 
Grup d'Esquerra Nacionalista. 

No obstant aixo, anunciar que el nostre Grup 
donara suport als punts 2n, rectificat, 3r i 4t, i no n 'hi 
donarem al punt Ir, no perque no estiguem preocu
pats perqne aquesta Comissió Tecnica d'Assessorament 
de l'Ensenyament de la nostra llengua i cultura fun
cioni, sinó perque creim que el fet de tenir unes 
subcomissions l'únic que faria, donades les funcions 
d'aquesta Comissió Técnica, seria entorpir. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Diputada. 
El Sr. Manuel Jaen i Palacios, pel Grup Popular, 

té la paraula. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. JAEN PALACIOS: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. El Grupo 

Parlamentario autor de la Moción, interpelaba, días 
pasados, como ha recordado su Portavoz, al Gobierno, 
sobre su comportamiento en materia de enseñanza de 
la lengua y cultura de las Islas Baleares y se intere
saba, al mismo tiempo, por la planificación de la polí
tica educativa, creo recordar que cito textualmente, 
respecto del curso 86-87, es decir, este curso escolar. 
Hoy, como no podía ser de otra manera, debatimos 
la Moción subsiguiente, retirada del Pleno pasado, 
donde se insta al Gobierno a la ejecución de ciertas 
propuestas y se introducen dos aspectos, los últimos, 
el tercero y el cuarto, que en nada guardan relación 
con la política educativa de esta Comunidad Autóno
ma, porque usted sabe, Sr. Diputado, que estarnos 
huérfanos en materia educativa, y sólo tenemos com
petencia exclusiva en lo referido a la enseñanza de 
la lengua catalana. 

y entremos ya, sin más dilación , Cn los puntos 
de la Moción, anunciando que daremos apoyo a la 
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario So
cialista. 

Respecto del Ir punto, creación de subcomisiones 
insulares, creo que el Diputado del Grupo Parlamen
tario Socialista lo ha expresado perfectamente. Nues
tro Grupo Parlamentario no le ve ni la necesidad ni 
la conveniencia, por las razones siguientes. En primer 
lugar, es una Comisión de carácter técnico, tal como 
indican su nombre v sus funciones; no tiene finalidad 
política alguna y está configurada, realmente, como un 
órgano «staff». Es una Comisión Asesora del Gobier
no y sus miembros son nombrados en función de 

criterios profesionales, y basta ver la lista publicada 
en el BOCAIB. En segundo lugar, la citada Comisión 
es un órgano consultivo que trata los problemas de 
manera global, y no sectorizada, como el Sr Moll 
hacía referencia con anterioridad. 

En cuanto al punto número 2, me voy a permItIr 
entrar en él, aunque ya sé que queda eliminado, al 
aceplar la enmiend::l. Se solicita la presencia de repre
sentantes de los Consejos Insulares en la Comisión 
Técnica de Asesoramiento y en la Comisión Mixta del 
convenio de cooperación Comunidad Autónoma-Minis
terio de Educación y Ciencia. No creemos que proceda 
acordar lo que se propone, por razones que hemos 
apuntado antes, y también porque, realmente, quien 
firma el convenio, y basta mirar el Boletín del Estado 
o basta mirar el Boletín de la Comunidad Autónoma, 
es la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Educa
ción, los Consejos Insulares no aparecen por ningún 
lado. No existen, por otra parte, precedentes de lo que 
aquí se solicita, basta consultar, también. los conve
nios hechos con Murcia y con Madrid y ver que 
ninguna Diputación, por analogía, Iha finnado estos 
convenios. 

y respecto del futuro Consejo de Cultura de las 
Islas Baleares, cuando todavía no se ha creaclo esta 
institución, este organismo, pues parece muy prema
turo entI ar en la disquisición correspondiente. 

Las propuestas 3 a y 4.a , poco tienen que ver con 
la política educativa de esta Comunidad Autónoma, 
como he dicho con .anterioridad, y digo poco, por no 
decir absolutamente nada. Se solicita del MEC, se 
insta al Gobierno para que solicite del MEC que es
tructure la creación de los Consejos Insulares de la 
Comunidad Autónoma, en función del hecho insular. 
En primer término, quiero hacer una precisión, y es 
que no existen Consejos Escolares de la Comunidad 
Autónoma, no existcn Consejos Insulares de la Comu
nidad Autónoma, sino un Consejo Escolar en cada 
Comunidad Autónoma, cuya composición y funciones 
serán reguladas por la LODE, artículo 34. Clarísimo. 
Yeso, aunque el Sr., Diputado no esté conforme, basta 
consul tar la LODE, no lo podemos llevar a término 
nosotros, porque a razón de competencias, correspon
de al Gobierno Central realizar el cometido en función 
de la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgá
nica del Derecho a la Educación. 

El Grupo proponente solicitar la creación de tres 
Consejos Insulares, lo que, evidentemente, no se ajus
ta al artículo 34, pero sí se ajusta al artículo siguien
te, que es el 35. 34 más 1, en cualquier lJumeración 
de básica, y esto, sobre todo, si el MEC lo tiene a 
bien, podría, entendernos, ser una solución satisfacto
ria, yo aquí no voy a prejuzgar nÍl;1guna intención, 
por supuesto. 

Por último, se interesa del Ministerio de Educa
ción y Ciencia que elabore un plan de becas para las 
Islas BaJeare.~. así como que dedique una especial 
atención al área, se utiliza el término área, área de 
Formación Profesional. También compartimos bs tesis 
del Grupo Parlamentario Socialista, no por otro crite
rio, porque ellos dc-'n.enden al Ministerio, al Gobierno, 
nosotros no, sino porque entendemos que en líneas 
generales toelo está muy claro, muy establecido. Con
viene tener presente, también se ha dicho aquí, desde 
esta tribuna, el Sr. Diputado lo ha dicho, y yo tam
bién, que existe n dos zonas actualmente en España, 
una zona, que es la zona elel Ministerio de Educación 
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y Ciencia, y otra zona que es la que corresponde a 
las Comunidades Autónomas que tienen competencias 
plenas en materia educativa, bien por Estatuto, bien 
por Ley Orgánica, caso de Valencia, caso de Canarias. 
Conviene recordar que aunque existe una legislación 
básica de educación, se desarrollan ciertas funciones 
con matices muy distintos, pero la normativa del 
MEe, como corresponde al Ministerio de Educación 
y Ciencia, es uniforme y afecta tanto a Badajoz, afecta 
tanto a Cáceres, como afecta tanto a Baleares. 

El tema de las becas y ayudas al estudio, que es 
el término concreto como se delimita, se regula por 
un Real Decreto, el 2298 del año 83, de 28 de junio, 
disposición que contiene las bases generales, que son 
desarrolladas por dos Ordenes Ministeriales, una de 
24 ele febrero, y otra de 26 de febrero del año 85. 
Entendemos que en esta última propuesta hay falta de 
concreción, realmente, y también, como también se ha 
señalado por parte de algún Portavoz, y que, no obs
tante, vamos a votar afirmativamente, y digo no obs
tante, porque haremos un esfuerzo, no crea que no nos 
cuesta votar, pero haremos un esfuerzo. Y lo haremos 
por dos razones, a tenor del artículo 6.4 y 11, aparta
do f) del Real Decreto que le he dicho, porque ahí pue
de ser que el forceps o el calzador, depende de como 
se utilice pueda entrar. 

Nada más, Sr. Presidente, muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gdtcies, Sr. Diputat. 
Entén aquesta Presidencia que per part del Grup 

Esquerra Nacionalista ha estat acceptada I'esmena del 
Grup Socialista a l'apartat dos. En conseqüencia, pro
cedirem a la votació del lr apartat de la Moció, del 
2n apartat que engloba l'esmena presentada i del 3r i 
4t apartat, conjuntament. 

Sí. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Sr. President. El Grup Socialista demanaria que 

es fes votació separada del punt 1r, i els altres tres 
per a nosaltres, es poden votar junts, els altres Grups, 
no sé, pero nosaltres voldríem que vofassim per se
parat el grup 1 r, i els altres tres, per a nosaltres, es 
poden votar junts. 

EL SR. PRESIDENT: 
No hi ha inconvenient. 
Passam, aleshores, a la vatació. Punt lr de la 

Moció. 
Sres. i Srs. Diputats que vatin a favor d'aquest 

punt, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, mol tes graCles. 
Sres. i Sres. Diputats que s'abstenen, es valen po

sar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Resultat de la votació: a favor, 4 vots; en contra, 

28; abstenciol1s, 20. 
I passam a la votació conjunta deis apartats 2, 

que engloba l'esmena presentada, 3 i 4. r deman a la 
Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que estiguin d'acord amb 
aquests "partats, es valen posar drets, per favor? 

Queden aprovats per unanimitat. 

Aquesta Mesa considera que cal fer un descans de 
deu -minuts. 

lII.-l) 
EL SR. PRESIDENT: 

A continuació, l'esmena, la Proposició no de Llei 
número 1.503, que no té cap es mena presentada. Sra: 
Secretaria, vol procedir a la lectura de la Proposició 
no de Llei? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Exposició de Motius.- Com és habitual, a partir 

del mes de setembrc, arriben a les Illes Balears un im
portant conjunt d'ocells migratoris. Aquesta tempora
da existeixen inclicis que molts d'aquests ocells, i malt 
concretament els tords estan en perill de contamina
ció radioactiva. És per aixo que el Grup Parlamentari 
Esquerra Nacionalista-PSM presenta la següent Prora
sició no de Llei: 

l.-Que la Conselleria el'Agricultura, a través del 
SECONA, mantengui una especial vigilancia i que fael 
les advertencies pertinents als ca¡;:adors. 

2.-Que !zt Conselleria de Sanitat efectur periódica
m ent control s sanitaris i que doni informació puntual 
a!s consumiclors ele proc1uctes de ca¡;:a». 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la p::lr:\Llb, en nom clei Grup proposant, el Di

[)U ta t Sr. Scbas~i2l Serra i Busquets. 
Disposa de deu nünuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gl-acies, Sr. President. Bé, el tema de la ca¡;:a, 

cn.guany, és un deIs temes que ens esta preocupant als 
ciutadans el'aquestes illes, perque, de fet, tots cls es
tudis que existeixen, duen a veure, a comprendrc que, 
certament, l 'accident a la central nuclear ucralnesa 
d'Echernobyl ha estat un factor cleterminant per sensi
bili1.zar l'opinió pública internacional, en relació amb 
les greus conseqüencies de la contaminació radioactiva. 

Aquí, a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formcntera, 
a nivell popular, la prava ele com ha arrelat entre la 
gent el temor a les . conseqüencies de la contaminació 
radioactiva ha estat la gran elavallada que ha experi
mentat tant la caya com el consum d'aus migratories, 
els tords especialment, i també un poc les cegues pro
vinents ele les zones afectades pel desastre d'Echer
nobyl. No obstant aixo, la minva de la car;a i el con
sum d'aus migratories no és el resultat d'una campa
nya informativa, planificaela pels poders públics, en 
<lquest cas, el Govern de la Comunitat Autónoma, sinó, 
més aviat, la reacció esponUmia davant l'alarma dona
da clifusament a través deIs mitjans de comunicació. 
A hores el'ara, pero, sectors interessats a manten ir la 
demanda d'armes ele foc i munició destinades a la 
ca¡;:a, han iniciat una campanya demagogica i populis
ta pretenent demostrar la inoqüitat de l consum de 
tords a través d'exhibiciolls gastronomiques, destinacles 
a rompre el temor popular davan t les aus afectades 
per la radioactivilat. Tot aixo exigeix que el Govern, el 
nostre Govern de la Comunitat Autonoma clugui a ter
me una campaITva informativa, ordenada i solvent, des
tinada a mostrar als ciu tadans l'abast real ele la COll' 

taminació radioactiva, així com quines són les seves 
conscqücncies sobre l'arganísme huma. 

r són aquestes observacions les que a nosaltres 
cns han fet presentar aquesta proposició no de LleÍ, 
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que valem insistir i centrar que es el que volem, que 
és el que Esquerra Nacionalista demana al Govern de 
la Camunitat Autonoma que faci. En primer lloc, de
rnanam que la Conselleria d'Agricultura, a través del 
SECONA, mantengui una especial vigilancia i que faci 
les advertencies pertinents aIs ca<;:adors, i, en segan 
!loc, demanam que la Conselleria de Sanitat efectui 
oeriodicament contrals sanitaris i que do ni informa
~ió puntual als consumidors de productes de ca<;a. 

En aquest sentit hem de dir que ens varen satisfer 
molt les primeres analisis que la Conselleria, que el 
Conseller d'Agricultura ens va informar al Grup Parla
mentari i també als mitjans de comunicació, deis pri
mers resultats, i que avui n'ha parIat. De 21 torels, 3 
tenen un ínclex de contaminació radioactiva concreta. 
Pero nosaltres entenem que en aquests l11Ol11ents exis
:eixen una serie d'act:ituds que pensal11 que s'han de 
corregir per bé de l'opinió pública. l volem reiterar 
quines són aquestes actituds. 

En primer lloc, hi ha uns eSludis, hi b<l unes ela
des que són analitzades, que s'han estudiat i que es 
coneixen i que aixo ho coneixen perfcctament els ser
veis del SECONA, biülegs e!'lCONA, i que s'han de ter 
públiques, s'han ele divulgar, ,,'han de divulgar urgent
ment; i bel11 de dil-, en aquest sentit, que hi ha un 
mitja ele comunicació a les Illes Balears que no ha di
vulgat mínimamen~, que és el Diari de Menorca, a tra
vés dd mapa que va publicar fa pocs dics, on, certa
ment, exposava molt graficament que una gran part 
deis lords que es cacen a les Illes Balears, que arri
bén a les Illes Balears. han estat anellats a les zones 
on ha afectat la central nuclear ucrainesa d'Echerno
by!. Concretal11ent el 37 % deIs torels anellats que es 
recobren a Mallorca provenen de les zones afectades 
per con t al11inació radioactiva, i parlam només en aquest 
cas, perque només hem pogut consultar l'estadística 
respecte ele Mallorca, que aquest 37 0,'0 ele torels ane
llats que es recobren a Mallorca, signifiquen un per
centatge molt més elevat si parlam elel conjunt ele les 
Illes Balears i Pitiüses i, al mateix temps, óbviament, 
no es recobren tots els torels anelIats, és a dir, que 
aixo s"ignifica que més d'un 60 o un 70 % deIs tords 
que arriben a Mallorca, vénen de les zones afectacles 
per la radioactivitat de la central nuclear ucrainesa 
d'Echernoby!. 

Per tant, una de les actituds informatives que ha 
tengut el Govern ele la Comunitat Autónoma és, per a 
nosaltres, parcialment incorrecta, esta bé que s'hagin 
fet analisis, demanam que se'n facin moH més, que 
s'informi continuament l'opinió pública, pero hi ha 
una actitud que s'ha de tenir clara, i és aquesta con
creta, aquest 37 % de tords anellats que es recobren a 
Mallorca, que provenen. de zones afectades per contae 

minació raelioactiva el'Echernobyl. Aixó és una dada 
que s'ha de tenir en compte i que s'ha de con~ixer 
per l'opinió pública. 

Una altra actitud del Govern Autonom durant 
aquest mes, perquc dema fa un mes que nosaltres pre
sentarem aquesta proposta en aquest Parlament, da
Vant les actituds que s'han tengut aquest mes, un al
tre aspectc que volem comentar, amb una crítica po
sitiva, amb una crítica perque es faci millor, és que 
ens pareix que esta bé que es digui a l'opinió pública 
que, bé, que els torcls que s'han analitzat a Madrid no 
tenell contaminació o que en tenen poca, ens sembla 
positiu el detall, pero ja no ens sembla tan positiu que 
no hi hagi una actitud un [Joc més cautelosa, perque 

analisis se n'han fet de moltes Comunitats Autonomes, 
i duim un petit dossier d'informació de mitjans de co
municaclO de tot l'Estat Espanyol, i ens trobam que a 
Cataiunya, a Aragó, a Navarra, al País Basc, les acti
LUds polítiques han estat molt més prudents arribant, 
en qualque cas, a la prohibició de ca¡;a durant uns 
die s determinats, esperant a veure com eren aquestes 
analisis i el seu abast definitiu. És a dir que elemana
ríem a la Conselleria de Sanitat i a la d'Agricultura, 
als seus t'ecnics, unes actituds molt més cauteloses, 
molt més prudents davant aquest tema. 

Tots sabem que és cert, que la gent que ven car
tl'tXOS, certament, fa manco negoci que els altres anys, 
cns parlaven que una important empresa a nivel! es
tatal ha perclut, vaja, ven un 70 % manco que els al
tres anys, nosaltres ho lamentam, perque, la veritat, 
ens sembla que és una ac:ivitat economica C0111 qual
sevol altra, i ens sap un poc de greu, pero la veritat 
és que pensam que des deIs poelers públics s'han abo
nat exceSSiVall1ellt els interessos de la gent que ven 
am1es, municions, i els han facilitat toL tipus ele pla
taformes i, fins i tot, membres cleslacats del Gm-ertl, 
dien~, no, no, jo en menjaré i aniré a menjar-ne, s'han 
organitzat aquests sopars, aquests dinars i s'ha convi
lhü, practicament, multa de gent per llevar aquesta 
po!', per, en definiti\'a, recobrar aquesta confial1(;:a, que 
nosüitres desitjaríem que es pogués tenir, perque nos
aitn.:s 110 eslam en contra de la ca¡;:a, pero si que es
tam a favor d'una prudencia, sí que estam a favül' 
a'unes 111esures preventives i estam molr a favor que 
s'informi correctament l'opinió pública. 

Per tant, quan el PSM Esquerra Nacionalista de
mana que la Conselleria el'Agricultura, a través del SE
CONA, mantengui una especial vigilancia i que faci 
advertencies pertinents als ca¡;adors i que la Conselle
ria de Sanitat efectuI periodics contrals sanitaris i cloni 
informació puntual, no abstracta, no de tant en tant, 
sinó puntual als consumidors de productes de ca¡;a 
que podem ser, potencialment, tots nosaltres, dema
nam que, en definitiva, s'ampíiln una serie d'aspectes. 
l dins els aspectes que creÍm que s'han d'ampliar, un 
és divulgar ele manera amplia i irttmediata la informa
ció sobre les aus que, de fet, segons els biólegs el'ICO
NA, s'indica que deis tords anellats que es traben a 
Mallorca, que es recullen a Mallorca, una gran part 
pracedeix de les zones de contaminació radioactiva, és 
un 37 %, com a mínim, a Mallorca, tenint en compte 
el que ja havíem dit abans, que aquest 37 % és molt 
superior. Per al tra banda, també trobam a faltar que 
a través de cartells, fullets i mitjans de comunicació 
es do ni informació rigarosa de quines són o poden ser 
les conseqüencies per a l'organisme huma de consumir 
aus afectacles en cliversos graus per la raclioactivitat. 
A nosaltres no ens basta sentir, en absolut, que n'hem 
de menjar 100 quiJus, aixo no ens pareix ni cienLífic ni 
racional ni políticament apte, nosaltres el que creim 
que es toca fer és informar clavant els perills de la ra
clioactivitat a l'organisme en els diversos graus. 

No entenglli cap Diputada, ni cap Diputat ni cap 
Gl'Up ParIamentari que nosa!tres hem volgut [er ni vo
lem fer alarmisme, senzillament demanam que hi hagi 
una informació pública correcta, que hi bagi una acti
tud de prudencia en el Govern de la Comunitat Autó
noma i que, si enguany hi ha uns emprcséll'is, uns in
clustrials que no han ele gllanyar tant COIl1 altres anys, 
paciencia, i que l'any que ve els vagi millor. 

G rücies . 
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EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. 
No havent-hi esmenes, volen intervenir els altres 

Grups? 
Grup Regionalista, Sr. Alfonso, Sr. Andreu Mes

quida. 
Pel Grup Regionalista de les Illes, té la paraula el 

Sr. Antoni Roses i Juaneda. 
Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. ROSES JUANEDA: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo 

creia, honestament, que avui el Grup Esquerra Nacio
nalista retiraria aquesta Proposició no de Llei, estava 
segur que la rctiraría. Com el Portaveu, Sr. Serra ha 
dít, dema fa un mes que va entrar aquesta Proposició 
no de Llei o que va ser redactada, i és un fet, és una 
evidencia que s'han empres unes cenes accions, unes 
certes iniciatives encaminades a aclarir, a saher si 
rcalment hi havia perill o no consumint les aus migra
l.ari es, els tords, que les cegues. no, les (egues encara 
no han arribat, Sr. Serra, arriben més endavant. Pero 
els tords, sí, els tords, sí. I pareix ser que el Govern 
ha enviat algunes mostres i ens ha asscgurat que en 
con~inuara enviant. He d'admetre que qui parla es va 
fer pesa!, fins i tot, cara al Conse lLer d'AgdcuJtw'a, re
captant informació, i el COLl SC [J l ' d'. gricultura la v;:¡ 
ensenyar i va demostrar que haviell enviat d iferen ts 
remeses de tords i que en continuarien envian 'l i qu , 
per tant, aquestes acciolls que vos te' ha exposat aquí, 
s'han anat prenint i s'estan prenint. 

Vull aclarir a aquesta Cambra, també davant algu
nes manifestacions alegres que hi ha hagut, de gent, 
abans de saber si els tords podien tenir radioactivitat, 
que en menjaríen molts i tal, jo no opin d'aquesta 
manera, jo crec que el dia que Esquerra Nacionalista 
va redactar aquesta Proposició no de Llei, ho va fer 
amb seny, jo hagués fet el mateix, val més la que guar
da que la que cura, calia estar segm- davant una re
mota, malgrat fos remota possibilitat d'aquest tipus. 
P<:úsos com Austria, Suecia, ho he cons1 atat personal
ment, alguns estats d'Alemanya Occidental varen pro
hibir la cac;a fins que no haguessin fet les proves per
tinents. Totes varen resultar negatives, amb uns per
centatges ínfims, i han autoritzat el conSllm de tota 
ca<;a en aquests palsos esmentats. Per tant, vul! dir 
que no era tampoc absurda la proposla del Grup Es
querra Nacionalista quan fa un mes la va redactar. 
Pero sí sé que el Govern s'ha preocupat, he llegit per
sonalment els informes del cen tre ele Majaelahonda, els 
berkelerios, record que un tord en tenia 21, I'altre, 24, 
i el tercer, 90, me'n record pe¡-[ectament. Alcshorcs, 
pCl'doni que repcteixi, se n'hal1rien cle consumir quan
,¡tats mons~ruoses caela clia perql1e pogués afectar el 
cos huma, suposant que 10ls els que es consumissin 
tcn ,S', ucssin rildioac tivi ta t, que ele 24. 3 te n ien aquestes 
ínfimes proves. 

Quant als punts, el segon l't:nlcnc pcrfcctament, i 
es fa, que es duguin uns controls sanitaris. Quant al 
primer punt, Sr. Serra, hOllestament, no he entes real
ment com vol \ioste que el SECONA mantengui una 
espccial vigilancia, com, amb que, dc quina manera, és 
a dil', el SECONA, no ho he entes. No ho dic amb 
anim d'ironitzar, pero, vaja, no he entes realment com 
el SECONA pot manteniJ' una vigilancia d'una relació 
en t re els tords i la pos s ilJ le con tam inació. Les Conse-

lleries d'Agricultura i de Sanitat sí que ho fan, envÍant 
tords a Majadahonda, perque siguin analitzats. 

Aleshores, considerant que les mesures que el Go
vern ha pres en aquest sentit són satisfactories de mo
ment, el Grup Regionalista no donara suport a aques
ta Proposició no de Llei. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Socialista, té la paraula el Sr. Josep Al

fonso i Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. La primera sor

presa quan pujo en aquesta tribuna, l'hem tenguda 
abans, és que els dos Consellers de Sanita~ i d'Agri
cultura, que no són DiputGit s, pero que sí són Conse· 
llers i responsables del tema que es debat aquí, no si. 
guin en aquesta Sala. És la primera sorpresa que se'n 
du aquest Diputat, perque creim que, si bé com clcia 
el Diputat del Grup Regionalista, en aquests moments 
de les primeres an2tlisis, i també li hcm ele recordar 
a aques t Diputat, que la temporada ele tords no ha 
comel1':,:at, forla, realment, comen¡;a el mes de novem· 
bre, les primcres analisis clemostren una radioactivi
tat petila, creill1 que el tema hauria e1'interessar, al· 
rnal'co l'opinió d'aquest Par/ament haul'ia d'interessar 
aIs Consellers responsables, responsables cl'aquesl lema, 
elUe són el Conseller de Sanitat, en primer 110c, en pri· 
n~er Uoe i molt esy;ecialment, i en segon lloc, el Con
~ :; ller d'Agricultura, evidentment. I no són aquí, i a 
posta ens lamentam i n'hem de deixar constancia. 

De totes maneres, abans, el Conscller d'Agricultu
¡-a ha contestat una prebrunta, i l'ha contestada amb 
unes claeles, pero bastant evasivamcnt. Perc¡uc és ver 
que aquestes primeres remeses de tords que s'han ca· 
c;at i s'han analitzat tenen molt poc índex de raclioac· 
tivitat, de totes maneres un tord amb 90 berkelerios ele 
radioactivitat és alteta, quan el mÍnim per a COllsum 
huma són 600 i tenint en compte també tota la legisla· 
ció estatal respecte del control d'aliments, que no no· 
més preveu el seguiment i control d'aliments nocius 
clirectament per la salut, sinó que distingeix clarament 
el que és un alíment contaminat, que és aquell que no 
conté, és a dir, que conté substancies químiques o ra
dioactives que poden transmetre malalties a homes o 
a animals, i també que és element nociu, que encara 
que no afecti directament la salut, a llarg terminí pot 
afectar la salut. 1 hem de recordar que la radioacti
vitat és absolutament acumulativa, que no s'climina 
normalment, com altres toxics, sinó que es va acumu' 
lant, per tant, 90, un índex de 90, de 100, de 120, de 
25 es \'a acumulant dins el cos de la persona que ha 
consumeix i. a la !larga, a llarg termini pot produir 
certs transtons, tal vegada d'aquí quaranta anys. És 
cviclent que no els procluira tot d'una i que ningú na 
caura mort per haver-se menjat ni un quilo ni tres 
quilos de lorcls. Aixo és claríssim. 

Per tant, creiem, d'enérada, que el tema és impor
tant, que s'ha d'ané'r amb molta prudencia i que les 
mesures de vigilancia i les mesures de seguiment s'han 
d'incrementar moltí>sim a partir deIs primers de nO' 
vcmbre, Que és quan el gran allau de tords i un po
quet més- endavant els de cegues i ropits, que esta 
prohibít, pero tambt: se'n cacen, es consumeixcn, i els 

s 
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estornells, es consumeixen en aquestes illes. 1 no bas-. 
ten deu dies. 

1 direm, creim que una analisi cada deu dies no 
basta, i rlirem perque. A Mallorca, es calcula, perque 
aixb també, ni la Conselleria de Sanitat ni la Con selle
ría d'Ag!-icul tura ni cap Consel!eria ara ru abans pot 
dir quina quantitar d ca~a de tords es fa Mallorca, 
es calcula, a l'engrós q ue es cacen, aproximadaru nt, 
tres milions de tords per temporada, i d'aquests tres:' 
milions de tords, també es calcula que, aproximada
ment, un milió i mig queda emmagatzamemat, conge
lat per anar consumint a partir del mes de gener, 
febrer, man;, abril fins, practicament, tot l'any. 1 no
saltres ens demanam, es té algun control, s'ha donat 
qualque tipus de control, d'instrucció als veterinaris 
deIs pobles per coneixer, encara que sigui aproxima
dament, quina C!uanlitat de tords es cacen? Nosaltres, 
segons les nostres notícies, creim que no, ningú no 
ens ho pot contestar, pero creim que no. Se segueixen, 
amb aquests aliments, les normes generals de control 
sanitari de l'allmentació? Li diria, Sr. Conseller de 
Sanitat absent, que no se'n segueix cap ni una. Que 
passara amb analisls cada deu dÍes, si dia 30 de no
vembre es troben índexs de contammació alts en el 
milió i mig de tords que s'hagin ca¡;:at de primer de 
novembre a 30 de l1'JVembre i que estiguin 750.000 sen
se control emmagaizamemats? Ho hauríem de saber, 
almanco la Conselleria, les Conselleries, sobretot b de 
Sanitat, que té l'obligació deis controls sanitaris deIs 
aliments, dia dia, i de tots els aliments sanitaris, per
dó, de tots els aliments hauria de tenir una idea de 
com pot actuar. Per que Catalunya va prohibir i ha 
prohibit, ho manté, de moment, la ca<;a i el consum 
de tords? Com a mínim, ens hagués agradat que el 
Conseller d'Agricultura o el Conseller de Sanitat ens 
hagués dit, ens hem posat en contacte amb Catalunya 
i resulta que alla, que és moIt aprop el'aquí, ho han 
fet per aixo, aixo, aixo, aixo i aixo, i que pensen el'aquí 
quinze dies aixecar aquesta prohibició o que pensen 
no aixeor-la o que pensen que és mesura prudent que 
enguany no es consumeixin ni es matin massa tords. 

El Sr. Serra ja ho ha dit, hi ha molts d'interessos 
economícs darrera, aquí i a Europa, a Europa no no
més es tractava el'aus migratories, sinó que es tractava 
de ea;;a major, es tractava de serps, etc., eom molt bé 
sabia el Sr. Roses, supos. 1 tot aquest conjunt el'inte
ressos economies pressionen els governs, no hi ha cap 
dubte, i, que si no hi ha perill imminent, si no hi ha 
perill greu i si els perills potencials o de molt enfora 
s'han de produir el'aquí vint anys, bé, tampoc no passa 
gaire cosa, i aixo ho sabem. 

De totes maneres, tampoc no hem d'alarmar, 
creim que no -s'ha d'alarmar la poblaeió. Nosaltres 
creim que en aquests moments els tords que alTiben 
a aquestes illes no estan gaire contaminals, pero s'ha 
d'informar el ciutaela perque tengui coneixements, i 
d'aquí q:'le nosaltres estiguem d'acord amb la proposi
ció del PSM o el'Esquerra Nacionalista, s'ha i'informar 
de quins perills potencials té a curt, o mitja i a llarg 
termini. i aixo no costa gaire, ni espanta ningú, si voste 
consumeix tanta raiioactivitat, doncs d'aquÍ 25 anys, 
els seus ne'ts podr:tn teni runa petita mutació en el 
dit petit del peu, no ho sé, pero aquesta informació 
tccnico-sanitaria, que exisleix, que es coneix, C0111 a 
mínim la informi. 

Segon, la Conselleria de Sanitat, evidentment, i 1<1 
d'Agricultura, més b ele S;:¡nitat ha de c1ur un control 

del que esta passant en aquests moments i del que 
passara a novembre i desembre en aquestes illes, res
pecte de la caya de tords. No xerram de pocs tords, 
ni de pocs estornells, ni de poques cegues, parlam de 
quantitats de 3 milions, aproximadament, d'aus ca¡;a
des i consumides, al llarg de tot l'any. Per tant, cree 
que és suficientment important. 

1 com a final, crec que hauria d'haver preocupat, 
i era impossible, perque no són aquí, hauria d'haver 
preoC'upat al Conseller de Sanitat i al Conseller d'Agri
cultura }a informació que ens ha donat, que donava 
el Consell de Menorca, és a dir, el Diari de Menorca, 
a no ser que a Menorca hi vagin tots els tords 
anellats ete la zona d'Echernobyl, tal vegada és que 
s'aturen alla, tal vegada, no ho creim, pero vaja, tal 
vegada és aixo. I é; que aquest 33 % d'au~ anellades, 
controlades vénen d'aquesta zona, unes, supos, conta
minades, i les aItres, no. 

Nosaltres creim que el tema no és bo de dir, que 
el tema és un tema important, que pel que ha contes
tat el Conseller d',\g:ricultura al Diputat Sr. Capó, la 
COllsdleria s'ho ha agafat molt a la lleugcra, que amb 
analisis cada deu elles ja cobreix l'expediént, que ha 
informat malament fins al punt que un Director Ge
neral ha dit que en pegaria panxades ele tords, aixo 
creim que un cauec públic no ho ha de fer, que un 
carrec polític no ho havia d'haver fet mai, i, sObretot, 
que 1<1 informació, el seglliment i els fllllets informa
tíus é1. tots el ciutadans, perque dins la seva res pon
sabilital puguin consumir o no, ca¡;;ar o no, és una 
feina imprescindible deIs dos Consellers que, en aquest 
moment, i ens ag~adaria saber perque, supos que 
perque no donen :mportancia a les Proposicions no 
de Llei, ja que ens varen ciir, fa temps, que ningú no 
pensava complir-les, encara que s'aprovassin, els dos 
Consdlers no són aquí. Nosaltres ho lamentam molt 
seriosament i hem de deixar clara constancia d'aixo, 

Moltes gracies, 

EL SR, PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Popular té la paraula el Sr. Andreu 

Mesquida i Galmés. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. MESQUIDA GALMES: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Com introduc

ció i pel que ha dit el Diputat del Grup Socialista, 
Sr. Alfonso, que pareix que l'ha sorpres que el Conse
ller de Sanitat i el Conseller d'Agricultura en aquests 
momenls no siguin é!auí, jo li diré al Sr. Alfonso, que 
més gran sorpresa va produir quan dia 4 d'octubre 
de l'any J 985, Diputats d'aquest Parl,ament, com eren 
el Se López Casasnovas, la Sra. Maria Antonia Munar 
i el Sr, Taén Palacios varen anar al Congrés de Dipu
tats de Madrid a defensar la Llei Orgimica de Trans
fercncies en materia educativa, i ni tan soIs no hi 
havia el Ministre, sinó que no hi havia cap membre 
del Govern. 

I quant al que ha dit el Sr. Alfonso, d'un Director 
General, també vul! que quedi ben clar que el Director 
General que va dir aixo no vaig ser jo, perque jo no 
he anat él cap sopar de tords. Aixo vull que quedi cIar 
abans de res més. 

I, en segon lloc, per entrar dins la Proposició no 
de Llei, jo li diré c:ue aquesta Proposició no de Llei, 
segOl1S ha dit el Diputat del Grup Regionalista Sr. Ro-

----,----~-----------~---_.----~------_.----------~~------------------------------------------------~ 



2152 DIARI DE SESSIONS Núm., 74 / 22 d'octubre del 1986 

ses, nosaltres, d'entrada, anunciaré que no ti donarern 
suporl. No .perque 110 creguem que no sigui una Pro
posici.ó no de Llei oportuna, sí creim que és oportuna, 
pero crcim que el que demana el Grup d'Esquerra 
Nacionalista en aquesta Proposició DO de Llei és e l 
que fa puntualment el Gov ro de la Comunitat Auto
noma. 

Tots sabem qUé! a conseqüencia de la caUlstrofe 
nuclear de la central ucrainiana d'Eehernobyl, es va 
prodllir un núvol dld ioactill que es va e tendre per 
tots els paisos del nord i del centre d'Europa, pa'isos 
d Is quals vénen aquestes aus migratbries que vénen 
cercant UD clima més templat i d'aliment ació en 
aque tes lIles, ja que alla, a causa del fred, n 
es poden alimentar sdequadament, i es lraslladen cap 
aquí. É tradicional, com tots sabem ,a les nos tres 
illes, el consum d'aquestes aus migratories, tant de 
tords, COITI esLomell s, com ccgues, bé s'ba di! que 
de cegLles encara no n'han vcngude , l ero cega l1s s í 
0'11an vengut, pcrgue e n'hao cnv ía t a Maelrid, i ru
pits. Aquestes au migralbrics vénen d'aquests pai'sos 
del n rel i del centre el'Europa cap aquí . 

Tet l> sabem la (mportilllcia que té di.D la ga ' Lro
nomia batear, ele les Ul es ,el lord , sobre toL aquest plat 
lan delici6s, com és els tords '1mb col, sabem que nO 
11.i ha caD restauralll dU1S ll:s !I1es Balears que a 
pal"tir de final s le elembre, princlpls d'oclubre 
fins a finals d'hivern, no Lengui din la carla de res
taurants un plat de lord. om bé ha dil el Sr. Dipu
lat Sr. Alfan o, re ulta que e l nombre de torels que cs 
cacen aqul represel1ta un tres milions, aquesta xi[ra 
dóna importancia puntual del que signific."1 el c I1 su m 
a les nostres il les, no a alLres ComunilaLs Aulo110meS, 
pergue 11. i ha altre. ComunilaLs Aulonome on a les 
cartes deis restaurants, a la gastronomia seva, no hJ 
figw'a el lord; emtla que alla 00 té més importancia 
é a l a part de 1 s Illes Balear ,a AL~lcant i a Nava rra. 

Pcr lot aíxo, de~ que \la ceme.nc;ar la immigració 
de les aus que he dit abans, ha estal una preocupació 
constant de la Comelleria de Sanitat i de la Con elle
ria d'Agricultura l'adcpció d'unes mesures preventives 
necessaries procurant vetllar pel dre l i p r la alut 
deis consumidors. 

Sense magnificar el problema, perque, sense cap 
dubte, no s'ha de magnificar, pero sense descuidar, en 
absolut, l'adopeió de les logiques i sufieients mesures 
precautories. 

Des de finals de setembre, les dues Conselleries, 
Agricultu ra i SanitaL, amb coordinació, han pres, coro 
be dit, una serie de me ures. La Consellel'ia d'Agricul
t ura, amb una perlocliciLaL trimensuo l, vull dír tres 
vega des en el mes, cada deu elies, ha env.ial m0slre 
de tords, estornell:; j, concretament, UD cegall a la 
Junt d ' Energia Nuclear ele Majadahonda i al Minis
teri de SaniLal i Consumo A més, la Conse lJeria d'Agri-
ultura ha adoptat UDes mcsures pertinents, inl'onnan t 

el ca~adors le l perill que corrien a lravés eI'UD 
anurtcis posats en el tauló d'anLlllcis, al Deparlament 
de la Cons Heria, aq uí on s'estenen les Ilicencies de 
ca<;ta. Prova d'ajx , és que enguany, a causa de la con
taminaci.s nldloacliva, a causa de I'accident d' 'cher
nobyl. el nombre de llicencies de ca~a, pareix que 
disminuira en un nombre de -:rODD. Aetualment, els 
colls de tords són controIats i, com he dit abans, es 
r eeullen mostres per les anaIisis que fms ara, i així 
creim que continuara ocorrent d'avui endavant, no 
presenten afortunadament rise per la saIu t deIs pos· 

sibles .consumidors, ja que .a la majoria . de casos són 
nuls, exempts de radioactivitat, i les vegades que en 
tenen són índexs escassíssims de radioaetivitat, molt 
per davall deIs mímms que ha establert la Comunitat 
Eeonomica Europea, perque, eom tots sabem aquí, i, 
si no, ho hauríem de saber, la unitat, la mesura de la 
radioaetivitat és el berkelerio, i la Comunitat Eeono· 
mica Europea ha e:,nablerl una do si per aIs adulls de 
600 be rkelerios per quilo de carn i pe!" als aHots o 
per als infants, de 370 bel-keledos per qui lo de cam; 
índexs que e lableb< aquesta Comunilat amb un !listó 
moll per davall elel normal, per que? Perque agu ste 
do is d radioactivitat fossin letals, pogu~ssin perju
dicar, en realitat, s'hauria de multiplicar per un coefi· 
cient de cinc. Per tant, segons la contaminació radio· 
activa que han lengul el t nls que s'han enviat, no 
dis1(t tn 1t ele qualscvol arribar al !listó establerl pcr 
les mesures de la Comullílol Economica Europea. Jo 
voldria dir que Ll10lts d'aqu ·· ls Lortls n lenen més 
radioactivitat que molts d' liment COITellt · i vulgars 
que consu mim tlosaltres avui, i que lampoc no parei 
qu e donen mé dldioacti ital que una tel visió o una 
dldi gl'afia quan se sotmet él. aquc l procé_ radiolbgíc 
parcix que produ ix mé radioac tivitat que l nombre 
d berkelerio p¡;: r qui lo d' carn que pugin tcoir le 
aus en viades. 

Fins ara, s'han enviat 6 mostres, una mostra es 
va enviar dia Ir á'octubre de l'any 86, i va tenir 
una contaminació de l'ordre de 22 berkelerios per 
quilo de carn, la qual cosa vol dir que és una conta-. 
minaclO practicame!lt nuBa, llavors es va fer una a1tra 
remesa, dia 9 d'octubre, que també varen ser negati
ves fíns a un que es va enviar un cegall que va tenir 
8'01 berkelerios per quilo de carn, i dia 9 d'octubre 
es va fer una altra remesa, que també va resultar 
amb uns índexs de radioaetivitat molt baixos, i poste
riomleDL, dia 4 j dia 20 d'oelubre s'han enviat c1ues 
mo tres, de les enviades ele día 10 d'oclubre o tenim 
encara els resultar pcrque no e l han enviaL, ara, dia 
20, s'envial'en dues mostres més. d tords i estornell 
procedent de distin les locaütaLs de la par! torana 
que encara s'han c nvial i DO tcnim els resultat ; de 
la remesa efecluada dia 10 d' cLubr del 86 tenim 
notícies telefoniques eoneretades avui mateix, que 
l'índex de radioactivitat és mdt baix. Aixo quant a 
les mostres enviades, ara, tots aquests resultats que 
s'han obtingut amb aquestes mostres que s'han envia
des a analitzar a la Junta el'Energia Nuclear i al Minis
t ti de Consum, le Sallilal i C Dsum, s'ha donat Ulla 

puntual publicaci6 a tots els m itjans de comunicaci6 
de les ILIes, Domé oblen ir per escril, I Consell ria 
de Sanitat, cls re ulLals de radioactivitat de les mos
tres enviades, elóna puntual in[ormació rus mitjans ele 
cOl11unicació. Dia 2 d'ocLubre e va publicar una 110la 
el prcm a, dia 3 d'cctubre al «Diario d Mallorca>" dia 
3 e1'octubre, a tols e ls miLjans ele comu ni aci6 el les 
IlIes, i dia 1.4 j'oclubr', a l «Diario d Ma llorca)" i cIja 
17 d'ocLubre totel::; miljans de comunicaci6 de les 
lIles va dOll<IJ" pUI1Lual int'ormació de la conlaJ11i
nació en berkeJerios, o s igui en rac\ioac livital que 
Lenien el tord de le mostres remese a Madrid. [ 
[enL un in ís, quant a l que ha dil el Sr. Alron o ele 
Catalunya, j ti voldría dir al Sr. Alfonso que va 
publicar el diari «El Paí )' va publicar una informació 
qu par ix que va alarmar un PO(; la genL. pero la 
r aliLaL d'aquesta inronl1a ié, cons tatada I ersoJ1n l
men! per telCl'oll , va s r que el Departamenl de fi. i· 

s 
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c<J. Nuclear de la Universitat de Barcelona va analit~a: 
ioO tords, procedents de la zona de Tarragona, dIVI' 
dits en vuit grups, i va trobar una dtdioactivitat de 40 

-berkelerios, 40, i la dosi admesa és d'uns 600 per cada 
quilo de caru, de 40 berkelerios per quilo de carn 
«húmeda, sobre músculos pectorales». Per tant, el de 
Catalunya no és realment alarmant, sinó que, repetesc, 
no és més que una contaminació normal que pot 
tenir qualsevol aliment que consumim normalment. 

Per tant, jo crec que la Conselleria de Sanitat 
pensa continuar, o continuara en aquesta línia d'actua
ció establerta, en tant que li resulti convenient, donant 
els resultats i la in[ormació de les analisis efectuades, 
sense falsos i improcedents alarmismes, pero també 
sense imprudents confiances per garantir aIs nom
brosos consumidors d'aqucstes illes, que consumeixen 
tords, que no els pugui perjudicar el grau de radio
activitat que tenguin, atesa la importancia que té a la 
nostra Comunitat Autónoma, i sempre ha tengut, el 
consum d'aus durant tota la tardor a l'hivern. 

Per tot aixó i en conclusió, el Grup Parlamentari 
Popular no donara suport a aquesta Proposició no 
de LIei. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Serra, té la paraula. Cinc minuts. 

EL SR. BUSQUETS: 
Abans de sortir per cinc minurs, voldria plantejar 

una oüestió d'ordre, i és demanar al Sr. Andreu Mes
quida- si ha parlat, supós jo que ha parlat com a 
Director General. 

EL SR. PRESIDENT: 
Com a Diputat del Grup Popular. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. Pr~sident. La qüestió d'ordre plante

jada fa un moment, de fet, era després d'aquesta tant 
documentada informació que ens havia semblat inter
venció de Director General amb totes les conseqüen
cies. No vagi amb cap tipus de nota pejorativa, en 
absolut, sinó senzilI&ment, perque creiem que era una 
informació que apor:ava el Govern, l'Executiu, que era 
d'agrair en aquest debat d'avui. 

Bé, cinc minuts són pocs, i, sobretot, si volem 
concretar molt les nostres posicions respecte d'aquesta 
Proposició no de LIei. presentada dia 24 de setembre. 
Bé, certament nosal1res creim que existeixen unes con
tradicci01.1s. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra, Sr. Serra per favor. Li he donat cinc 

minuts per contradir 'les contradiccions. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, sí. Les contr2.diccions que nosaltres creim que 

existeixen en aquest cebat vénen marcades, en primer 
lIoc, 8. partir de les informacions del company Diputat 
Sr. Antoni Roses. Bé, en aquest moment, si nosaltres 
parlam que hi ha dues Conselleries, de Sanitat i el'A
gricultura, que han d'intervenir, i parlam del SECONA, 
és perque nosaltres creim que el SECONA té uns 
ti~cnics, biólegs i uns guardes forestals que poden 
estar en contacte an~b ca¡;:adors i amb tota I'opinió 
pública, si ho desitgen i que, en definitiva, és un canal 
de cO!11unicació constant que justificaría la proposta 

de Conselleria d'Agricultura a través del SECONA. Par
lam, per tant, del cos de biolegs, ICONA-SECONA, i 
parlam deIs guardes forestals. És a dir que, contes
tada la contradicció amb el company i Diputat Antoni 
Roses. 

Entrant a les altres contradiccions que nosaItres 
veim, és, Sres, i Sr;,. Diputats, que és ver que durant 
aquest mes s'han fet coses, esperam que s'intensifi
quin amb l'entrada de l'hivern, pero s'estan fent coses 
parcialment. Per informar, pensam nosaltres que no 
basta una nota de premsa qua n es té el resultat d'una 
analítica, no basta un anunci en el tauló d'anuncis 
d'una Conselleria quan parlam de llicencies de ca¡;:a, 
no basta, en aquesl moment, pensar que perque I'aoa
líLica ens dóna un il1dex b<:lix, no haguem d'explicar 
gradualmenL quin SÓn els pel'ills qu hi pot haver j 
quines 56n les precaudon gu ' s'han de prendr . I, 
evid n Lr,n ent, en tra,nt amb p rof'undital en el tema de 
la ConseIlcria de S:mitat, de controls sanitaris i d'in
fonnació puntual, hem d'acIarir que per a nosaltres, 
elubtosament ,es compleix la LIei de Ca¡;:a, per a nosal
tres dubtosament s'estan fent les guies sanitarió2S, a 
cada poble, i, en conseqüencia, dubtosament, es poi 
informar amb plenitud deIs aspectes complexes, com 
pugui ser la ca<;a que, per a nosaltres óbviament no 
basta que ens diguin que a Majadahonda, les analisis 
han donat un resultat determinat. Nosaltres creim que 
és molt més complexa la problematica, que és una 
qüestió de prevenció, i aquí s'ha dit, s'ha reconegut 
que quan es va pre eneal' aques ta P roposic ió n de 
L1ci, era oportú , porqu e fallavcn uns quinze dies per 
omen~ar la car;a, c rtament eegues no, laps us que 

havíem Lengul, pero que ha resolt el Diputa t Sr. Mes
quida , en aquest ca I pero, en definjtiva, é cIar que 
llosalLres creim que en la Propa ició no de Lle i hi ha 
incloses una serie de qüestions d'ICONA, de bibleg , 
de guanicl'i fore tal s, per tant, a{'eneió amb els ca¡;a
clor, per a lira banda ,amb e ls con SW11id Ol'S, i , per 
altra banda, anar amb m Ita més profunditat, i aixc> 
s ignifica eomp lim ent de la Llei de Cat;a, de lota la 
nor:ma liva sanitaria i, sobretot, una prudencia que 
creim que no 'ba tengut fins ara, malgrat aixo del 
Directo r Genera l, que ja n'ha menjat, que en pensa 
menjar molts. l1a estat un tema que encara no ha 
quedat massa acIarit. 

EL SR. PRESIDENT: 

Mol tes gracies, Sr. Diputat. 

Passam a la votació. I dernan a la Cambra: 
Sres i Srs. Diputats que votin a favor de la Pro

posició no de LIei, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracÍes. 

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 
posar drets, per favor? 

Poden seure, moItes gracies. 

Sres i Srs. Diput2.ts que s'abstenen? No n'hi ha. 

A favor, 22 vots; en contra, 28; abstencions, cap. 
Ql1ed2 rebl1tjaeb la Proposió no de LIei. 

III.-2) 
Passam a la següent, que és la 1553, del Grup 

ParIamentari Socialista i relativa a la defensa deIs 
tancunents rústics tradicionals en el medi rural de 
les IlIes Balears 

Sra. Secretaria, ner favor, vol procedir a la lectura 
de la Proposició no oe LIei? 
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LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Exposició de Motius.- Les parets de H.lbrica seca 

de pedra perpetuen un exemple característic dels lan
caments lradicionals de les propietats rural a cadas
cuna de les IlIes, i specialment en el seu contacte 
amb vies i camins . La seva confoJ'mació física forma 
parl del paisalge rural de les noslres illes, consti tuint 
u n patrimoni hist ' rico-arquitectbnic que pels seus as
pectes COllslructi us i morfologics, és necessari preser
var. Exisleixen diferents accions q ue incide'ixen en la 
deslrucció i de aparici6 d'aques t lradicional tancat, 
fonamcntalmenl la ja moll rreqüent ampliació de vies 
i eamin amb el resultat de nous tancaments de carac
tensl iques molt diferents a les preexisten ts. Afeginl 
la gravetat de La desapaüció de l'elernenl protegib le, la 
seva sl.lbstilució per altl'es de mares, de blocs prefa
bri cals de formigó, elc., que a lteren l'equi libri pai al
gístic de les zones rurals illenques. 

Per tot aixo, el Grup Parlamentari Socialista pro
posa la següent Proposició no de Llei : 

El Parlament de les Illes Balears insta el Go
vern a: 

l-Tancar amb ma¡;oneria de pedra seca d'estil 
tradicional, totes les obres i instaHacions que promo
gl.li n el medl rural . 

2.-P.r:omoure una norma de caracter general com
p lementari del plane 'aments municipals que assegurin 
el mantcnimen t o recon truccióJ si és el cas ,deIs 
tancmnenl lradicjonals de mac;oneria de pedra seca 
en e l med i natura l de les l\Ies Balears ». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Segons acrediten els serveis administratius, no 

s'ha presentat cap esrnena a aquesta Proposició no 
de LIei. 

Per defensar la Proposició no de LIei, té la parau
la el Sr. Joan Francesc Triay i Llopis. 

Disposa d'un ternps de deu minuts. 

EL ~R. TRIAY LLOP S: 
S r. Presjdent, Sres. i Srs. Diputals. Segons els 

estudiosos, Pere IV el Cerimoniós, el 1373, esclivia 
a l seu repres ntant a I'illa ele Menorca que, a altre 
temps, algun bavien tancat la seva possessió amb 
parets de pedra seca i, per a!;o, aquest s possessions 
havien augmenr'at de valor. Al male ix eser it, e l Rei 
autoritza a lanear l es pl'opietats amb parels de fila a 
fita el sis pam d'aUa, deixant pas frane a les gard
gues i a la mal". P ro aquestes pare ts no Vélrl cr les 
primer " com diu 1 Rei Pece XV, a altre temps ja 
se n'havien fel, pot~er fossin l S parts S lTa'inenques, 
que consten a Mallorca CQ·m a lín,it de moltes des· ", 
cripcioDS registra ls O d'altres, onstruYcles duranl .la 
primera etapa catalana. 

Hi ha diferents justificacions, diferents argumen
tacions per 'xpl ica r aquesla gran abundancia de parets 
de pedra a l am p d les Illes Balear; per cspedrcgar 
un sol di(ícil i que havia d'anal' alimentant una p b la
ció c reixent , per ele cnsar le terre el 1 ramal deIs 
"dn. , per prolcgir c ls cuLtius delicat.. per mi110rar 
I'exp lotació de la lena, 'facililanL la rotació deIs 
cu ll iu s i. l'apr I'itam<."nt de les pas tLlres, etc. Sigu i la 
que sigui l' xplicaci ' his lbdcament correcta, pOI ser 
una me -c1a de tole lIes. e l cas és que les pa rets de 
pt.c1ra n S c consti tucix.en el més important element 
iden lificador ele I p,,;sa tge rural de les Illes Balears. 

-
L'expressió de més de 600 anys d'esfor~, de tenacitat 
d'una població establerta sobre un sol a rnolts d'in
drets, ingrat, i manifestació maxima de la humanitza
ció del paisatge de les Illes Balears. 

Les parets de pcdra en sec, marges, parels de 
tanca, parcts de codols, que amb aquestes i altres ex
pression se les coneix, ón un patrimoni cultural que 
mereix er reeonegul i preservat. Les tecnique de 
c0J1strucci6 de parets tradicionals de pedra mereixen 
sobreviu re, pero l'ofici de margedor o mestre de pa
rets seques o aparedador o banqueler. l'artesanía de 
porlells de bestia o d carro, d'escombres o de peces 
cobertores, de pujac 1's, botadors i saltadors normal 
o de cabra, ban- res i cantonades, oornés sobr -viura 
si hi ha una forta voluntat pública que abó s igui. El 
mantenimcnt. i la reconstrucció deIs tancamenls rús
ti s tradicional és, per Lanl, una necessilat cultural, 
de no deslruir, de reconstruir l'element mé generalil~ 
za!, característic i uniformador d'un paisatge quasi 
mi l nari i de lran melre i de manl nir vives unes lec
niques, uns vells oficis que, a més, poden ser font d'o· 
cupació gens despreciable. 

mb "-qu sta intt'l1ció i amb aquesl objectiu , el 
Grl.lp Parlamenlari S cialista demana que e l Pada· 
menl es pr l1uncfi en el entit de tancar, acabar, en~ 
lIeslir amb mac;one ria si se'm perrnet el castellanisme. 
amb ~ mamposlcría» de pedra seca, segons les l cni
que i sisLemcs propis de c. d indrel, que són moll 
variats, d'esti l lradicional, lotes les obres j instaHa
cions que promogui en e l medi ruraL 1, per altra parL, 
qu e l Govere prol11ogui una norma de earacter' gene· 
ral complementaria dcls planejaments munieipals que 
asseguri el manteniment o la reconstrucció, s i é ne~ 
cessari, la seva l-emoció deIs taneaments tradicionals 
de pedra seca que existeixen al medi mral de le J1Ies 
Balears. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir els altres Grups? 
Grup Esquerra Nacionalista , el Sr. Damia Pons 

Pons. 
Disposa, Sr. Diputat, de deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En el cas de 

la Proposició no de Llei (!ue ens ocupa, ha coincidit, 
sortosament, no sempre passa així, una Proposició nO 
de Llei positiva , a la qual donarem suport, amb una 
defensa que, fins i tot, no ha mancat d'una certa grao 
cia literaria i d'una informació histórica prou agra
dosa de sentir. Voldríem recordar, perque convé nO 
deixar-ho de banda, que el tema de la cultura propia 
no és, certament. una competencia exclusiva, com diu 
l'article 13. com a ll egat historic de les Ill es Bcllears. 
sinó que la se\'a defensa és també, evidentment, un 
imperatiu. Un imperatiu perque, en definitiva, és una 
característica que ens diferencia com a poble, com a 
pobl r.s i que, en definitiva , és un element de consoli
dació de la propia personalitat que ls poders públics 
han d'atendre. han de fom n lar, han de divulgar j han 
de poder transmetre íntegl arncnt a les generacions del 
futuro F.s un clement his torie fon amental, con ha dit 
molt bé el relJf(~s en tant elel Grup Socialista, perque ca· 
racteritza un paisatge profundament humanitzat , el 
paisatge mediterrani no és com paisatges d'altrcs in-

-

s 
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drets molt més poc poblats o molt més bostils a l'ho
me, un e"ipai natural.sinó que és un espai humanitzat, 
profundament marcat per segles, per milenis de cul
tura. 

Jo diria més, senyor representant del Grup Socia
lista, i voldria dir que li agraesc aquesta presentació 
d'aquesta Proposició no de LIei, perque, així com mol
tes vegades hem vengut aquí, a aquest Parlament a 
parlar de grans temes, avui és bo que parlem d'un 
tema, aparentment menor, encara que generalitzat 
dins el nestre paisatge. Perque Esquerra Nacionalista 
entén que són les moltes coses petites que fan un país 
gran. 

La preocupació que avui manifesta el Grup Socia
lista per la protecció i la continultat d'aquests siste
mes de tancament tradicional, de les Illes indica, no 
sé si en són del tot conscients, segurament que sí, un 
canvi que s'ha prodult dins els nostres plantejaments 
culturals. La nostra societat té una imatge diferent de 
la cultura ele la de fa anys enrera, ja no ens preocupa 
només la cultura deIs palaus i de les catedrals, no ens 
preocupa només una cultura de signe elitista, ['alta 
cultura, ele signe aristocratic, que implica cvidentment 
aquesta cultura que trobam als manuals el'historia ele 
I'art, un eert desdeny ele cara a la cultura popular. 
Aquest canvi cultural, avui, apunta a una valoració 
d'aquests elements ~opulars que coexisteixen, a un ni
veH clif<.:rent, pero també prou digne, amb els clements 
de la mal anomenada alta cultura. 

En definitiva, cultllra com historia, només n'hi ha 
una. En definitiva, nó hi ha la cultura deIs palaus i de 
les catedrals de signe aristocratic, entre d'altres coses, 
perque no varen ser mai obra de reis ni de bisbes, els 
reis, els bisbes i els aristocrates no pujaven als basti
ments, hi pujaven els picapedrers i els mestres el'obres 
anonims, perque, en elefinitiva, marges o palaus o ca
teelrals tot va sortir ele la labor del poble, 

Tenim, per tant, una cultura més plural. més po
pular, més objectiva i certament més democratica, 
perque ja no som una societat de vot censatari, no 
som una societat d'antics regims, som una societat 
formada per ciutadans, tots iguals davant la LIei. 

Nosaltres entenem, per tant, que és positiu que el 
Parlamcnt doni suport a una proposta de defensa d'un 
d'aquest elements populars i tradicionals, nosaltres 
voldríem veure un Parlament, com un deIs poelers pú
blics d'aquesta Comunitat Autol1oma, que impulsa i 
record a a l'Executiu, si fa falta, que hi ha tota una 
serie d'clements populars, com són aquestes parets 
que avui són aquí a debat per la seva protccció, que 
hi ha m0ltíssims e~ements, com són abeuraelors, C0111 
són pous, com són molins de vent, el'aigua o de fang, 
que hi ha ceramica popular, que hi ba cases de Pdges, 
que hi h:1 mil i un e1ements humils del nnstrc passat 
que esperen, necessiten una acció protectora deIs po
ders públics, perqu~ si no, les generacions elel flltuc 
difícilment tenelran ocasió de coneixe'ls. 

També voldria elir, i prava cl'aixo éso com una 
mostra de l'oportunitat d'aquesta Proposició no de 
LIei, que I'alta cultura que avui es fa, aquests nom5 
prestigiosos que 10ts coneixem, han integrat precisa
ment aquests elemel1ts humils i populars, és evielent 
que 1 'anlu i tecl ura rJ'un J oscp Uuís Serf deu 1110 lt a 
tot un plantejamcnt arquitectoni c tradicional de la 
nostra terra. és evielent que un Joan Miró, certament, 
esta prou influ'it, eVlclentment hi ha un procés c\'elabo-

ració genial, pels modests .s.iurells de la nostraterra,· 
tant _en les seves formes com en els seus colors. 

En ddinitiva, demanam que els poders públics, en 
aquest cas el Parlament i el Govern, que atenguin 
aquesta petició, que els poders públics se situIn ara 
a l'bora de la historié) i a I'bora de la cultura, una cul
tura que ha deixat l'elitisme per assumir la defensa 
global de tots els seus elements entre els quals hi ha, 
certament, les parets seques que avui es proposen que 
protegim i instem als municipis, també, a protegir. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
El Sr. Miquel CIar L1adó, del Grup Regionalista 

de les Illes. 
Disposa, Sr. Diputat, de deu minuts. 

EL SR. CLAR LLADÚ: 
Sr. President, Sres . i Srs. Diputats. Senyors Parla

mentaris del Partit Socialista Obrer Espanyol, el Gmp 
Regionalista promou i promoura la defensa del nostre 
patrimoni arquitectonic com a part fonamental de la 
nostra historia i la r.ostra cultura. La riquesa del nos
tre patrimoni arquítectonic té en l'arquitectura rural 
una de les manifcs+acions més importants i significa
tives, Mallorca té diverses facetes d'aquesta arquitec
tura, tant a la Serré) de Tramuntana com en el Pla, 
tant en els pobles com a la vorera de la mar, aquestes 
darreres, en fase de desaparició. 

Les tanques- de' pedra seca varen tenir una finali
tat específica en el passat, frult d'u'nes siluacions so
cio-economiques característiques d'aquel! temps, és 
evident que aquesta situació no és I'actual, per tant, 
no es tracta de voltar les propietats amb aquest sis
tema ele tancaments, sinó de conservar el nostre pa
trimoni arquitectonic, component fonamental del 110S
tre entorn natural, ele la preservació del nostre medi 
ambient. 

El Grup Regionalista, repetim, esta a favor del 
noslre patrimoni arquitectonic, inc10ses les parets de 
pedra seca:: no obstant aixo, el Grup Regionalista no 
pot fer costat a aquesta Proposició no de L1ei del 
PSOE, perque aquesta qüestió ja és englobada en una 
altra L1ei, creim nosaltres, en la defensa i desenvolu
pament del nostre patrimoni arquitectonic, que s'ha 
d'inc1oure a les dire:trius ele la L1ei d'Orelenació Terri
torial. Quan es dcb2. tran aquestes directrius, sera el 
moment ele tractar aquesta qüestió, en conjunt, i per
que creim que no és el camÍ adequat el d'aquesta Pro
posició no de Llei, no hi donam el nostre suport. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR, PRESIDENT: ' . 

Moltes gl-acies, Sr. Diputat. 
Pel Crup Popular. té la paraula el Sr. Joan Verger 

PocovL 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de eleu minuts . 

\ ; 
L/ 

EL SR .. P.E:RGER POCOVí: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Tots 

estam d'acord aquí amb aquesta primera part de ['ex
posició ele motius, alla on eleim que les parets ele pe
dra seca formen par!. constitueixen un patrimoni his
toricu-arquitectónic que pels seus aspectes construc
tiu s i morfologics és necessari preservar j mantenir, 
i així pensam que el nostrc Govern quan fa una obra 
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per ell, normalment, aplica aquest sistema tradicional 
de construcció de parets o de ma~oneria de pedra' 
seca, que és la primera vegada que ho sent. 

Pero d'aixo a instar el Govern que a totes les 
obres i instaHacions que es promoguin a l medi r ura l 
siguin tallcades amb aquest lipus de construcció, creim 
que realment é una exageració. Una a itra osa seria 
que en aquelles obres que són de pedra seca, vu ll dlr 
que són objcctc d'una indemnització, com a con se
qücncja de la s va eliminació, conseqücneia lambé 
d'una ampJja ió d'una via o d'una carretera, COm die, 
56n obje tes d'una indemnilzació, que la eva repo ¡
ció [os obligatoriamcnt fe ta amb parets de pedra seca, 
no altres a aixo ho ac epta ·(em perfectamenl, si la 
Proposició no de Llei hagués vengut en aquests ter
mes, i si no ve en aquests termes, sí que demanam, 
el nostre Grup, al Govern, que prengui mesures en 
aquest sentít, perque creim que aixo és una manera 
de preservar i creim que és necessari preservar aquest 
palrim ni. 

Pel que fa refe rencia a la segona part <l'aquesta 
Proposició no de Llé.i, nosa ltres pensam que són els 
pl¡ou1cjaments mL1l1i c¡pal els que han d'incloure qual
que 11.Ol-ma que , a mis d 'obligar a un ús delerminat de 
materials, el que [aci é prohibir ccr!s materia ls, com 
així sabem que es !Jrodu i." a .:erls plan ja menlS. 

Per aquests ll1o tius, nosaltres, ' 1 no Lre 'rup, [10 

donara suporl a aquesla Propo ició 110 el Llci de cons
truccions mac;:o~eres de parets de pcdra seca. 

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

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Grade, Sr. PresidenL. SI" • Dipulats, lament pro

fundament u na propasta lan clara, tan necessaria que 
ve denunciar l'abse-ncia inexplicable el'una nOnlla de 
protecció del meeli n.tral en aquesls entit, tenint ja 
catone onys, qui.nze anys d'un 1>la Provillciai, i, que, 
per tant, no e pugui aquÍ, comptar avui amb la ne
ce sur ia m,jor·:) . Lament la insensibilital deIs grups 
de la majería, la seva incapacitat per comprendre e ls 
problemcs auLcnticnment ultura ls del nostre poble. 
El p<lisal2"c hUJO'.aniL7.at, del qual les parcls seques són 
elem~nl princip:-II, és la historia de la lluita d'un poble 
per adaptar-se n un medí inicialrrtenL desfavorable i. 
en gran part, hosliJ. Tenim i'esperan~a, la cOllvicció que 
en un proxírn [ulur., aques la ambra podra lenil' una 
difer~nt ensibi!itat per als problemes cuLturals que 
permE'ti avall<;ar cap e l futur, pero ens haver de des
truir el passat . que a la vega da és historia, é paisat.
ge, .:-; Leco ica ~rte.;ana J i é alar tUl·ístic. 

.'\ \lui, Sres. i Srs . Diputats, els derrotals scran els 
que votin en contra, encara que sigl.lin majoría. 

Molt~s gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Passam a la votació, i deman a la Cambra: 
Sres. i Srs Diputats que votÍn a favor de la Pro

posició no de Llei, es volen posar drets, per favor? 
Poden. seure moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de la 

Proposició no de Llei, es volen posar drets, per favor? 
Poden seur~. moltes gracies. 

Sres. i- Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a 'favor, 22; vots en contra, 28; abstencions, 

cap. Queda rebutjada la Proposíció no de L1ei. 

111.-3) 
I pa sam al dan-er p unl de l'Ordre del Dia, que 

lambé é la Proposició no de Llei 1508, presentada pel 
Grup Parlamentad Socia lis la, relativa a ¡'adhesió a la 
decJaració de Gcnova sobre e l segon Decenni Medj· 
terrani. 

Sra. Secretaria, vol procedir-ne a la lectura? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Exposició de Motius: La defensa del medi am

bient i la preservació del patrimoni natural i paisat
gístic han estat preocupacions permanents del Porla
ment de les llles Balears a la seva primera legislatura, 
i són materies sobre les quals la Comunitat Autónoma 
disposa d'important') competencies executives i legisla
tives. La declaració de Genova sobre el Segon Decenni 
Mediterrani de setembre de 1985, que s'inclou com a 
annex a la present Froposició, i que fou aprovada pels 
estat:.; riberencs, pr:)posa una acció conjunta de tots 
ells, clarament favorable per als interessos generals de 
les Illes Balears. 

Per tot aixo, el Grup Parlamentari Socialista pro
pasa el següent acord: 

El Parlamcnt d é: les IlJes Balears cxpressa la seva 
adhessió a la Declaració de Genova sobre el Segon De
cenni Mediterrani ele setembre de 1985, i insta el Go· 
vern de la Comunit~ü Autonoma a adequar la seVéf ac: 
ció política dins l'ambit de les seves competencies a 
I'esmentada declaració». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
També em comuniquen els Serveis Administratius 

que ·no s'ha presentat cap esmena a aquesta Proposi
ció no de lllei. 

Per defensar la Proposició no de Llei té la paraula 
el Diputat Sr. Joan Francesc Triay i L1opis. 

Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. L'any 75, representants de 

setze palsos riberencs de la Mediterrania es reunien a 
Barcelona, juntament amb representants de la Comu
nitat Econonica Europea, i sota el patrocini del pro
grama de les Nacions Unicles per al medi ambient per 
tractar problemes ,>obre el Mediterrani i van adoptar 
el conegut com a Pla d'Acció per a la Mediterrania o 
Pla d'Acció per a la protecció i desenvolupament de la 
regió mediterrania. 

Aquest Pla d'Acció parieix el'un concepte noveelós, 
que és el concepte del Mediterrani, de la Mediterrania, 
com a regió. El Mediterrani, una regió integrada per 
es tats amb gran diferencies socio-económiques, amb 
diferents sistemes polítics, amb una guerra permanent 
en el seu extrem oriental, amb una guerra molt pró
xima al golf persic, pero que els seus representants 
compartien i comparteixen la preocupació comuna per 
la preservació c['aquest ecosistema fragil i valuós que 
és el Mediterrani. Com se sap, el Mediterrani és un 
mar quasi tancat, que necessita cent anys per renovar 
totalment les seves áigües i que, amb una intensa eva
poració té poques aportacions pluvials i fl uvials i que, 
per tan t, és molt sensible a tots els fenomens litorals, 

E 
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d'urbanització, industri~lit2;ació, creixement demogra
fie, contaminació marina, etc. 

El Pla d'Acció consta de tres grans línies d'actua
ció: el pla blau, que tracta de fer una avaluació pros
peetiva a l'any 2.025 de l'evolució de població, de 
turisme, d'ocupació de litoral del Mediterrani, per 
tant, pretén anticipar el fuLur de la regió i formular 
recomanacions d'ac!uació i de planificació integrad? 
en els estats; el programa d'accions prioritaries, que 
tracta de mat(:ries d'aqüicultura, d'impacte ambiental, 
d'assentaments historics i turístics, de gestió de recur
sos hidraulics, etc.; i el programa de vigil~mcia i d'in
vestigació que estudia, des d'un punt de visLa científic 
la contaminació d'origen terrestre, que és el 80 o el 
90% de la poÜució mediterrania, especialment el pro
blema deIs metalls pesats, la contaminació per hidro
carburs des deIs vaixells, cal lenir en compte que el 
támsit de petroler3 pel Mediterrani supera els 350 
milions de tones anuals, i que el Mediterrani, des del 
1973, en el Conveni ............ , de Londres, és una zona 
especial amb prohib;ció de vertits d'hidrocarburs, pero 
que, a pesar de tot, <Jnualment s'hi aboquen entre mig 
milió i un milió de tones d'hielrocarburs en la neteja 
de diposits deIs valxells. 

Deu anys més tard, el setembre elel 85, l'any pas
sat, cls pa·isos signataris es van tornar a reunir a Ge
nova, per avaluar, per revisar els resultats ele deu anys 
de Pla d'Acció, i varen aprovar la denominada Decla
ració ele Genova sobre el Segon Decenni Mediterrani, 
sobre la qual propos al PIe elel Parlament l'adhesió en 

. aquesta Proposició r~o, de Llei. 
La Dleclaració ele Genova consta de desset punts, 

deis quals, en els primers es ratifiquen en la necessitat 
de cooperació internacional, la necessitat el'incremen
tar mesures, d'accelerar les accions, d'intensificar 
inversions, d'augmentar esfon;os, en una paraula, d'in
crementar totes les <J.ctuacions que ja s'havien inicia
des en el decenni anterior. En els punts següents es 
fa una crida a tota classe d'organitzacions no governa
mentals, regionals, locals, a l'opinió pública, alt mit
jans de comunica ció perque coHaborin en l'esperit i 
en els objectius el'aquesta declaració, i en el desset es 
plantegen deu mesures concretes, deu objectius con
crets a assolir en els proxims eleu anys, objectius con
crets quc, des del punt de vista ele la nostra Comuni
tat, i en relació a les competencies que tenim, podríem 
destacar eles ele les estacions de recepció i tractament 
de n~sidus oliosos als ports, la coUocació i instaHació 
d'estacions ele depuració, els estuelis d'impacte ambien
tal, la identificació de cent 110cs historics d'interes 
comú al llarg del htoral, la iclentificació i protecció 
de 50 nous 110cs ele reserves marines i litorals d'inte
res medi terrani, i mesures eficaces contra els incendis 
forestals, la degradadó i la desertització. 

Aquests punts de la Declaració de Genova, cree i 
per aixo ho eluim aquÍ, al Parlament, mereixen ser ava
lades per aquesta Cambra. No tan soIs per expressar 
la nostra solidarital pcr motius culturals, historics i 
de supervivencia e.cologica amb els objectius propo
sats i cls mitjans, sinó també pel nostre propi interes 
com a Comunitat Autonoma. Som una Comunitat In
sular amb una economia turística que es basa, no tan 
soIs en l'organització, amb les instaHacions adequades, 
amb un tecnic cone;xement ele C0111 fer les coses, sinó 
també, i primordialment, amb platgcs nétes, aígües 
transparcnts, atmosftra no poHucionada, valors histo
rics i cu~turals. 

.,;.;.- --- . 

EI,. SR. PRESIDENT: 
Silenci, per favor , 

EL SR. TRIA Y LLOPlS: 
I aixo, Sres i Srs. Dip~tats, no depen tan soIs de 

nosaltres, estam situats damunt una mar Meelíterrania 
amb devuit pa'isos riberencs, que tots ells han de su
mar els seus esfor.;:os perque nosaltres realment pu
guem gaudir d'aquestes condicions optimes i necessa
ríes per a la nostra actívitat economica i per la nostra 
voluntat ele coHaboració en la supervivencia de tota la 
població del Mediterrani. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Vol en intervenir els altres Grups? 
Per Esquerra N2.cionalista, el Sr. Damia Pons 

Pons té la paraula. 

Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. Presielent, Sres. i Srs. Diputats. Davant aques

ta Proposició no de Llei del Grup Socialista i davant 
la incógnita, perque el fet d'intervenir els primers té 
també els seus inconvenients, de quin vot sera el de 
la majoría d'aques t Parlament, ens pcrmeten recordar 
que la defensa del medi ambient, la defensa del medi 
ambient, en aquest las, del Mediterrani, no és un tema 
a discutir, a aprov31- o a negar, sinó que és un mandat 
impe.ratiu constitucional. La Constitució, a l'artic1e 45 
apartat 2, diu d'una manera taxativa: «Els poders pú 
blics vetllaran pcr la utilització racional de tots els 
recursos naturals, a fi ele protegír i millorar la quali
tat ele la vida i defensar i restaurar el medi ambient, 
amb el suport de la indispensable solielaritat collec
tiva». 

És evídent, per tant, que no hi valen raonaments 
partidistes damunt aquest tema i que la defensa del 
medi ambient ha de mereixer un suport unanime d'a
questa Cambra, ja no diria jo per convicció, sinó, com 
a mínim, per respecte a l'ordenament constitucional. 
És evident que aqu~st Parlament es pot adherir sense 
maSS3 problemes a la Declaració de Genova, ara ·bé, 
veurem si l'Executiu d'aquesta Comunitat Autonoma 
sabra, cn mans ele certes majories polítiques, adaptar. 
aelequar la seva actuació a allo que diu aquesta Decla
ració de Genova sobre el Segon Decenni Mediterrani. 

Una de les coses que ens fa dubtar d'aquesta ca
pacitat és una observació que pot ser anecd6tica, per 
no elir sarcastica, com volem seriosament adherir-nos 
a la protecció de tot un Mediterrani quan hem estat 
incapw;:os, fa un moment, la majoria d'aqucsta Cah1-
bra, d'impulsar la protecció d'unes simples parets se
ques? La protecció del medí ambient no és tan soIs 
una competencia de la nostra Comunitat Autonoma, 
CDm he dit aban s, és un mandat constitucional. Hem 
de tenir, haurÍem de tenir tots un vertaeler sentit de 
la história, aquí no es parla d'un monument individua
litzable, sinó que eoi parla ele tata una area cultural, 
de tot un bressol de civilitzacions. El Mecliterrani és, 
a la \'egada, histori3. i ecologia, avui, c1avant la prepo
tencia d'una tecnologia agressiva, que genera destruc
ció i contaminació ele la natura, convé recordar, sí no 
ho tením prescnt, que no és l'home quí fz¡ la natura, 
sinó, contrJ.riaIllcnt;~ és la natura guí la fet, fa i sus
tenta I'home; sense natura no hi ha futur; sense Me-
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diterrani no hi ha cilivilització possible a aquesta illa 
nostra. Va ser la Medilerdmia, precisament, amb el 
Seu clima Lelnpera ~ i benigne, amb les seves aigües 
facilment navegables 1 abundases, amb port;s de refugi, 
amb la scva situaeió com a creuer de rutes de comer~, 
va ser la Mediterra oia, repetesc, allo que va fel' possi
ble la nostra civilització. Nosa ll res, s'ba debatut mol
tes vegades, si . om europeus ho cleixam de ser, e l 
que ningú n ha discutil mai és que aquest poble 
noslr és m editerrani. 

Avui, pero, aqucsta mar tan poblada de records 
classics, ele Grecia, de Roma, sofreix l'agressió de la 
mateixa cu llw'a q ue , precisamen t, aquest Mediterralli 
acollidor, les seves aigües, les sevcs costes, les se ves 
len-es, el seu clima, va contribuir a in iciar i forjar. 
E l Mare Nostrum deIs romans és avui una mar ferida 
de mort, grcumel1l f ricia, a lrocnys, q ue sembla degra
dar-se d'una manera lenta, inevitable en mans, sobre
tol, d'una COl1laminació que no " ha lrobat la formuln 
adiem per a lurar. 1,ls esf ¡'yO per salva ¡-·lo no són 
només derivats d'LU imperaliu constitucional, com he 
clit fa un momen!., han de ser una mostra de la noslra 
sel1sjbilitat cullllral i historica. Sense MediLerrani, és 
eviclent qu no tCfUlll (uLur. Lluitam per salvar un pas
sat de l qual no altres som express16 i Ilu italU lambé 
p crque el Medilerrani, tol el Mediterrani no sigui tan 

01 un record d 'un passa t glo r iós, pero morl, com pu
gui ser una ruma meravellosa, com és e l Parlenó, SiJl ' 

un b ressol viL! on neixio, cOlllinu"ín ne ixen t noves cul
tures amb vocació de f ulu r, en lre elles la de l nOSlre 
poble. 

Per tot aixb, esperam que aquesta Proposició no 
de Llei del Grup Socialista obtengui el suport un~mime 
d'aquesta Cambra. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Regionalista de les Illes, té la paraula el 

Sr. Miquel Ciar i Lladó. 

EL SR. CLAR LLADú: 
Sí, Sr. Presic\enl. Sres. i Srs_ Diputats . Nornés é 

per f:ixa:r la p s tura del nostre Grup, i dir qll · dona
rem uport a la Proposició no de Llei presentada pe l 
Gnlp Socialista, d 'aclhesió a la Declarac ió de Genova 
sobre el segon Decenni Med iterrani. 

Moltes graCÍes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
El Sr. Joan Verger, del Grup Popular, té la pa

raula_ 

EL SR. VERG ER POCOV( : 
Grades, Sr. PI' sident. res. i Sr' . Diputats. E l 

nO Lre Grup la lllbé clonar' uport a aquesta Proposi-
i6 no ci Po Llc i a la qual hi ha dos aparLa ls. Un és ex

pres a r la eVa adhesió a la D claració de Gen va so
bre el cgon Dccenni Medilerrani, en e l qual tots bi 
estam d'acord. I la s go na part, que és adequar la seva 
políLica, instar I G em d la Comunita t a adeq uar 
I n:::ció politice dins I'ambit de les seves compe

a l'esmenlada Decla ració . 1 a ixo c re im que ha 

de quedar p erfectament cia r, perque, coro s'ha dit 
aquí, en aquest fulletó addicjonal d 'aquesta PropOSició 
no de Llei, en e l punt desset hi ha l'adopció d'una se
r ie oe mesures, algunes de le quals són comperencia 
o formen part de la competen ja del Govern de la Ca. 
munitat Autonoma. r, en aques cas, no per altra casa, 
smó per convícció, per convicció, l10saltres demanam, 
i esl a m segurs que el nos tre Grup i el Dostre Govern 
hi vo l [er feina en profundita t per resoldre el tema 
del qual avui ens ocupam . a ixí ve im que un deOls pro
grames més importanls o important que té el Govern, 
és el programa de depuraciol1s d 'aigües residuals. 

Volem, no el que diu aquí, que e ls rnunicipis de 
100.000 lHlbitants tengllin depuradores i els més pelits, 
no, e ls més petits tenguin em is aris o allres eq uipa
m enls adienl , no, n saltre pcnsam que, a lmanco a 
les nos tres illes, tots els municipis costers han de te
nir tUl s istema de depuració, pcrque les aigües que es 
ve¡-lejxen a la mar sigu in depurades i iguin nétes. am
bé hem de dir que ha esl I la noslra Comunitat UDa 

pionera a impulsar els ludis d'impacte ambiental. 
perque pcmsam que són to wlrnent nec s aris per a les 
futures ac tivi tats econom iques i indu tria ls de les nos
tres illes , i així hi ha hagut el Decret que imposa un 
estuc1.i d'impacte ambiental a les futures actuacions, i 
actuacions de la Conselleria d'Agricultura, estudiant 
en aquests moments un pare submarí, o, pel que fa 
referencia a la lluita contra els incendis des del Ca
vern o des dels Consells Insulars, pensam que s'han 
pres mesures eficaces per prevenir la 11uita contra els 
incendis. 

1 no volem fer merits jusl del Govern, in que 
pensam que aixo és una convicció coNectiva de tots e ls 
poder públics i de totes les Administracions Púb li
ques qu fa n pos ible aq ues ta reali.tal. J o record la 
quanti tat, la quantitat d'emiss ió de dlles centra ls, de 
do foclls contaminants se riosos de la no lra illa, el 
Portland de Mallorca i les centrals termiques. Dones, 
grac ies a la tecnolo~ia perque la nece sitam, com neo 

essitam les paretc; seques, necess itam la tecnologia, 
ta mbé, i necessilam I'eleclri itat i necessitam el ci
m en t, que a vuj en dja, gracies a la tecnologia i també 
a les me ures que e prenen cont ra la contaminació, la 
quanlilal de tone d'emissió que sorti en de la central 
termica, de les centra ls termiques, avui dia, eslan re
dll"ic1es p.racticam nt al 100 per 'ent, i la qual1titat de 
partícul s o Udes que sortieo, com podia ser de ·Ia 
central o de la fabrica del ciment, avui en dia estaD 
reclu-icles quasi al lOa per ccnt. Per con egüent, jo pens 
que es una voll.ln lat conviccional de lo es les institu
cions i de Lote les pe, one lluiLar contra la pollució 
i sa lvar el Mediterrani, perque, com molt bé s'ha dit 
aquí, hi van les nostres sopes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Havent-hi unanimitat sobre aquest concepte, de

m ;;1 11 a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diplltals que vOlin a favor d'aqu sta 

Propos ic ió no de Lleí. es vo lc n p ar drets, per favor? 
Queda aprovada per una nim itaL 
Queda anelos aqucst P lc_ Bones lardes. I p¡-b:<Ím 

PIe tendr~ lloc dia 5 de novembre. 
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