
DIARI DE SESSIONS 

DEL 

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
Número 79 1 Legislatura Any 1986 

Presidencia 
del Molt II·lustre Sr. Antoní Cirerol . 

1 Thomás 

[,-Preguntes: 

Sessió celebrada dia 20 de Novembre del 1986, 
a les 17 hores 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

SU MARI " 

1.-R.C.E. núm. 1811/86, presentada peZ Diputat Sr. loan March Noguera, al Covern de la Comunitat Autó
noma, amb la formulació segilent: 
"De quins recursos económics disposa l'lnstitut Balear d'Estadística per realitzar les seves activitats?» 

2.-R.C.E. núm. 1773/86, presentada pel Diputat Sr. Antoni Ballester Mas, a l'Honorable Conseller d'Edu
cació i Cultura de la Comunitat Autonoma, amb la formulació següent: 
«Quina és la política de la Conselleria de Cultura respecte de les Escoles autoritzades per fer l'ense
nyament 'en mallorquí i conegudes amb el nom d'Escoles Mallorquines?» 

3.-R.C.E. núm. 1734/86, presentada peZ Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets, amb la formulació següent: 
«Quins componel'l.ts d'isótops radioacLius s'han detectat en els tords i altres aus migratóries, analitzats 
en eZs lalJoraloris de la lunta Nuclear i ais laboratoris del Ministeri de Sanitat, per encarrec del Co
vern de la C.A.?" 
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4.-R.G.E. núm. 1725/86, presentada pel Diputat Sr. loan Francesc López Casas novas, amb la formulació 
següent: 
«Quina és la resposta de la Conselleria d'Educació i ultura riel Govem de le." files Balears a les pe
ticions formulades per l'Ajuntam ent d' Es Cas fell i el COrlsell {I'I u/a/" de Menorca, respecte a deter
mina/s canvis en la Comissió Insular de Meno ,-ca del Patl"imoni Hislol'Íco-ArlÍsli ?" 

5.-R.G.E. núm. 1793/86, presentada pel Diputat Sr. S ehast ia erra B/tsqul!./ , a la COl1selle ria d'Ordenació 
del Territori, amb la formulació següent: 
«Degut a les obres d'eixampla i nou tra~at de la carretera de Campos a Sa Colonia de Sant lordi, 
que pensa fer la ConseIleria respecte deIs pins que hi ha aproximadament a 1 km. abans deis banys 
de Sant loan?" 

I I.-Int erpeUacions: 
1.-R.G.E. núm. 1616/86, presentada pel Grup Parl amentari Socialista, relativa a la política general del 

Govern en materia d'ensenyament musical. 
2.-R.G.E. núm. 1654/86, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSMj, relativa a la po

lítica hidraulica del Govern de la Comunitat Au t(moma en relació als embassall1cnts a ter en la Sena 
de Tramuntana, de Mallorca. 

3.-R.G.E. núm. 1707/86, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSMj, relativa a la po
lítica del Govern Aut¿mom en materia d'aus migratories. 

l/I.-Proposicions No de LIei: 
l .-R.G.E. núm. 1713/86, presentada pel Grup Parl amentari Socialis ta, relativa a la suspensió d'actuacions 

iniciad es per a l'execució del projecte de la nova carretera de Deia a Sóller. 

EL SR. PRESIDENT: 
Bones tardes. Comene,:a la sessió. Tractarem, en 

primer lloc, el punt relaLiu a pr guntes, comeIl~ant per 
la que posposarem ah ir horabaixa, gu . formula el Di
putat Sr. Joan March i Noguera, núm, l809, en relació 
amb la r emode1ació de l'Hospital Joan March . Té 1, pa
raula el Diputat Sr. Joan March i Noguera. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Sr. President, Srs. i Sres. Diputats. Quan el mes 

d'abril, el Govem AlItonom, a lravé ele la Conselleria 
de Sanitat i Seguretat Social, va agafa r la competen
cia de I'Hospital J oan March , es varen fer lota una se
rie de dec1aracions en el cntil qu seria J'embrió de 
la xarxa sanitaria de la Comunitat Autónoma, i que es 
farien imporlants remodelacions en aquest hospital 
per fer-Jo una especie d'hospiüil model del que havia 
de ser un hospital públic ben gestionat. Una serie de 
mesos després, jo he eregut que ja hi ha hagllt temp 
perque la Con -elleria i I'equip tecnie de la Conselleria 
hagi pres mesures sobre les circumstancies d 'aques l 
hospital, ens trobaro que no hem vist que h agi millo
rat la seva ges tió, a 1'inrevés, quan el va agafar la Con
selleria ni havia 74 ilits que eren ú'tils, en aquest mo
menl, tenen una planta tancada i només n'hi ha 50, 
eI'útils, i disminueix el nombre d' ingressos a l'hospital 
i, per tant, es troba, en aquests moments, de qualque 
forma, estacionat. Ens podria páreixer que, bé, tal ve
gada era un pl'oblema de personal o de coses d'aques-
es, pero com que aixo no és així, 11i ha els metges su

ficients' per atendre els malalts que hi pugui haver, els 
llits, no els 50, sÍDó els 74, fios i tot més, ja que hi 
ha 8 o 9 metges, a part de ]'equip auxiliar, de l'equip 
tecnic i que, per tant, considera m que es veu de qual
que forma que la ~ituació que té l'hospital es troba 
completament estancad¡t i, sobretot, ens ha alarmat bas
ta~t que en aqués ta ~ii:~d6 es digUJ que s'ha de no
menar un gerent per a aquest hospital, qua11 és un hos-

pital que, cfectivament, amb una bona racionaliizaci6 
de la gent que té en aquesl moment fenl reina, podria 
funcionar adequadamenl i no é neces ari un gerenl 
qu , segura.ment ha de tenir un sou molt ele at, que 
e podria ded icar millor a fUJlci nar l'hospital oo, 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. March, la pregunta ha de ser escarida, si voste 

ens vol exposar tota la filosofia sobre l'hospital ... 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
D'acord. Gracies. 

EL SR. PRESIDEN r· 
En nom del Govern, qui vol contestar? El Conse

ller de Sanitat té la paraula. 

EL SR. OLIVER CAPú: 
Sr. President. No sé ben bé exactament quina és 

la pregunta, perque ha estat una exposició per un de· 
bat .. , 

EL SR. PRESIDENT_ 
La pregunta, i perdoni que intervengui la Presiden

cia, e' concreta en «per que la Conselleria de Sanital 

i Segureta l Social nO ha dut a term e l'anunciada pro
funda remodeJació de l /Hospital J oan ' March»? 

EL SR. OLIVER CAPé: 
Gracies, Sr. Pre ident. Totes aquestes decJaraci~?S 

que ha ret el Sr. March, les va agaJar de mit jans d ¡D

formaci6, };lO de dec1aracions directes meve"S. També ell 
ha dit a ls mitjans dmfonnaci6 que aixo seria una es' 
pecie d'INSALUD, com és logic, res més l1uny de la 
nostra intenció. Quan nosaltres ens varem fer carree 
d'aguest hospital, l'abril, eJe.ctivament, ja eren conf~' 
cionats els Pressuposts de la Comunitat Autonoma, e 
totes mane res, hem habilitat upes 'partides que per-

...... 
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anetran dotar d'aparells i utillatge als laboratoris de 
;Jnicrobíologia l'adquisició deIs quals és en tramit, i mi
-'llorar la dotació del Centre. Per una altra part, feim 
.'el projecte de la instaHació electrica, per tal de millo
rar-la, amb un cost de 9 milions de pessetes, de la 

~part que funcionava de l'hospital. Per una altra part, 
la desitjada reestructuració que nosaltres efectivament 
volem i que consideram necessari, naturalment, hem 
d'esperar, Sr. March, a l'aprovació del Pla d'Ordenació 
Sanitaria, hem esperat aixo, perque és evident que nos
altres volem coordinar aixú. Si hi ha més o manco llits 
ocupats, quan es va fer aquesta transferencia, es va 
fer condicionada al fet que el 80 % de la seva capa
citat havia de ser obligatoriament ocupada per l'INSA
LUD, si l'INSALUD no hi envia malalts sera el seu pro
blema. A part, efectivament, hi volern nomenar un ge
rent, naturalment. 

Gracies. 

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

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Bé, dins el Pla d'Orelcnació Sanitaria, es fa molL 

petita referencia al futur de I'Hospital Joan March. Es 
diu que possiblement, l'adequat a mitjan termini seria 
un hospital per a mitjanes o llargues estades i que es 
dediqui al que ja fa en aquests moments, és a dir, a les 
malalties cardio-respiratories, fonamentalment. No 
creim que per millorar el rendiment d'aquest hostital, 
per millorar la seva eficacia, s'hagi d'esperar al Pla 
d'Ordenació Sanitaria, perque no té un futur diferent 
aquest hospital, i en aquest moment, és a dir, sempre 
tothom diu, fins i tot podem dir el mateix Conseller, en 
declaracions que es fan a mitjans de comunica ció quan 
es presenta, dies passats, 11ibres apadrinats, de qual
que forma, per la Conse11eria, que falten 11its públics 
dins la nostra Comunitat. Evidentment, tancar una plan
ta, per tant tancar 24 llits públics i posar aquests 24 
llits a disposició de la sanitat pública, creim que és 
tornar arrera. Per suposat que l'hospital públic Son Du
reta necessita més llits, i aquests 24 llits podrien ser 
útils, no tan soIs per l'Hospital Son Dureta, sinó per 
I'Hospital General, etc. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. OLIVER CAPO: 
Sr. President. Els llits que s'usen, ja he dit que els 

havia de posar l'INSALUD. El Pla d'Ordenació Sanita
ria no és ver que .digui aixo que diu voste, jo ja supo
sava que no havia 'llegit prou bé el Pla d'Ordenació. El 
Pla d'Ordenació, quan es refereix a aquest Hospital i 
al de Sant Joan de Déu, els dóna una alternativa, de 
continuar com a hospital s monografics, o bé conver
tú--se en hospitals de mitjana i llarga estada. Pero dóna 
una alternativa, nosaltres volem saber quina sera la 
que es dura a terme. 

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

1.-1) 
La pregunta següent. 1811, la formula el mateix 

Diputat, Sr. J oan March Noguera que té la paraula. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Bé. Nosaltres feim aquesta pregunta perque quan 

es va debatre el Pressupost del 1986, el Grup Parla
mentari Socialista va haver de fer una esmena amb 
la qual augmentava una quantitat d'aproximadament, 
com a mínim, 6 milions de pessetes, per a les des peses 
d'activitat d'aquest Institut. Es produeix la casualitat 
que fa poques setmanes que hem sabut que es troba 
pendent o que l'Institut Balear d'Estadística intenta
ria fer un concert amb el Consell Insular de Mallor
ca per a activitats corren!s, per a les quals s'han dema
na! 10 milions de pessetes per a una enquesta de vali
dació del padró de municipis. Creim que, si de qualque 
forma, en el seu moment, es va rebutjar l'esmena so
cialista, no comprenem per que ara necessita doblers 
d'una altra institució per fer les seves activitats nor
mals. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Govem, té la paraula el Conseller d'E

conomia, Hisenda i Pressuposts. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Bé, l'Institut Balear d'Estadística té 

una dotació pressupostaria de 15.975.179 pessetes, exac
tament, és inelos dins el pressupost de Presidencia, ja 
es va constatar amb el debat de Pressuposts dins 
Ponencia i Comissió que els recursos eren insufi
cicnts, jo mateix ja vaig anunciar que amb carrec a 
superavits si era necessari se'l dotaria amb partida eco
nomica adequada per poder elur a terme amb total des
envolupament les seves activitats. 1, com a conseqüencia 
elel supedwit de l'any 85, se li varen assignar 18 milions 
adelicionals del mateix Institut Balear d'Estadística. 
Pensam que així, la clotació ha augmentat, i són unes 
quantitats que li permeten dur a terrne amb normali
tat la seva activitat. CIar que els recursos mai no són 
suficients, i en aquests aspectes, sempre hi ha el'haver 
moltes dosis d'imaginació. 

Gracies, Sr. President. 

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

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Feta aquesta informa ció que voste dóna, que s'ha 

fet aquest transbase de liquidació del Pressupost, sem
bla que no era conegut dins aquesta Cambra ni dins 
la Comissió corresponent, bé, és important. El que pas
sa és que continuen vos tes intentant que una altra in s
titució pagui les activitats normals d'aquest Institut, la 
qual cosa no acaba de ser massa comprensible. El que 
nosaltres creim és que aquest Instilut, des d'un prin
cipi, que, a més, el tema de particípació a l'e laboració 
del padró 1986 era una COsa coneguda el 1985, quan es 
va elaborar el pressupost del 1986, i que, per tant, cree 
que és un error de previsió important per part del Sr. 
Conseller. 

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

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, bé. Jo crec que hem sortit bastant de la pregun

ta, perque la pregunta el que tractava era de saber quins 
recursos economics té l'Institut Balear d'Estadística, jo 
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li he contestat, exactament, quins són els recursos eco
nómics de l'Institut, i també que es va fer una aplica
ció de superavit, a la qual es va tenir en compte incre
mentar la dotació de l'Institut Balear d'Estadística. Pre
cisament per aixo hi és, quan hi ha un superavit, fer 
el corresponent repartiment per anar a incrementar els 
recursos en els sectors que hagin quedat, en certa ma
nera, en desavantatgc en relació amb els altres. Ara, que 
l'Institut tengui previst dur a terme actuacions amb el 
Consell Insular, indubtablement és una cosa que la pot 
dur perfectament i que si hi ha convenis amb altres 
institucions, per aportar entre tots recursos, crec que 
és una activitat perfectament normal, sobretot dins un 
Institut de·-les característiques d'aquest Institut Balear 
d'Estadística. 

Gracies, Sr. Presiden!. 

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

1.-2) 
La pregunta següent és la 1773, que formula el 

Diputat Sr. Antoni Ballester i Mas. Té la paraula el 
Sr. Diputat. 
EL SR. BALLESTER MAS: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller de Cultura, la 
meya pregunta, molt concreta, és quina és la política 
de la Conselleria de Cultura respecte de les es coles 
autoritzades per fer l'ensenyament en mallorquí i cone
gudes amb el nom d'«Escoles Mallorquines». 

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

EL SR. GILET GlRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Jo, de principi, Ji he de 

dir, Sr. Ballester, que difícilment té resposta aquesta 
pregunta, ja que fa referencia a les escoles mallorqui
nes que fan ensenyament en mallorquí, la qual cosa 
representa purament i simplement una dedicació polí
tica de cara a una agrupació de mestres, que fan en
senyament en llengua catalana. Jo interpret que el que 
voste vol demanar, encara que no ho diu, és quina és 
la política de la Conselleria de Cultura respecte de les 
escales autoritzades per fer l'ensenyament en llengua 
catalana . I la política és purament i simplement la que 
és reflectida a l'Ordre publicada dia 13 de setembre en 
el BOCAIB, a part de diferents actuacions, com són la 
producció de material didactic, bé nou, bé antic, bé la 
promoció de material didactic que ja hi ha dins les ma
teixes escoles, la dotació de fons bibliografic i el reci
clatge de professorat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr . Diputat. 

EL SR. BALLESTER MAS: 
Gr acies, Sr. President. Sr. Conseller, em sembla que 

efectivament voste ha fet menció del Decret de dia 28 
d 'agost i de l'Ordre de dia 29 d'agost, amb les quals 
jo el que Ji voldria dir és que conseqüent amb la seva 
postura, en l'ensenyament del mallorquí o del catala, 
el que li vulgui dir, nosaltres entenem que és el ma
teix, aquí el que s'ha fet és una cosa que ja es deia 
ahir, aprofitar les reglamentacions per desvirtuar totes 
les lleis o per tallar les ales a les persones que volen 
fer innovacions o volen posar-se dins un camp que no 

és agradable a la Conselleria. I l'únic que ha fet ha 
estat donar una quantitat de dificultats, posar una 
quantitat de traves a qualsevol de les es coles que vul
guin continuar fent ensenyament en mallorquí o el 
vulguin comen<;ar, que són practicament insuperables. 
A part de demostrar el caracter liberal que té aquest 
Govern, posant unes traves de, els programes els fara 
la Conselleria, el professorat dira quin es característi_ 
que s ha de tenir la Conselleria, les escoles que vulguin 
fer innovació o experimentació seran creades per la 
Conselleria, i tot el que hagin fet aquestes escoles ma
llorquines en sis o set anys que estan actuant, no sé 
si es contempla per res a la Conselleria, que era el que 
jo li volia demanar. A veure si totes aquestes coses 
almenys, la Conselleria les contempla per fer-ne un~ 
política d'aprofitament, si més no, del que ja hagi feto 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Sr. Ballester, voste em re

corda els antics procuradors en Corts, que cobraven a 
base de les preguntes o esmenes que feien, perque era 
un carrec honorífico Em pareix que voste du bon camí. 
Purament i simplement, si voste fa la pregunta mala
ment, el que jo he fet ha estat contestar-li el que voste 
no m'ha demanat: Les escoles mallorquines és una 
agrupació de professors d'ensenyament en llengua ca
talana i no tenen res a veure amb la política concreta 
de la Conselleria. La Conselleria el que fa és aplicar 
l'article 14 de l'Estatut, reglamentant-lo amb el Decret 
i amb les Ordres posteriors. Els programes, són una 
competencia exclusiva de la Conselleria, amb harmonia 
amb els plans d'estudis estatals, si voste ho vol enten
dre així, li entén i, si no, s'ho llegeixi amb més pro
funditat i més atenció. 

Res més. 

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

1.-3) 
La pregunta següent la formula el Diputat Sr. Se

bastia Sena i Busquets, la 1734. Té la paraula el Sr. 
Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Entenem que aquesta pre

gunta, molt concretament, que és els components d 'isO
tops radioactius que s'han detectat a les analisis, ha 
estat contestada ja a tr avés deIs mitjans de comunica
ció d'avui, per tant, entenem que el Parlament no im
porta que sigui ara informat d 'una cosa que avui ha 
sorti t als diaris locals. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. La retira. 

1.-4) 
1725, que formula el Diputat Sr. Joan Francesc L6-

pez i Casasnovas. Té la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Sr. President, Srs. Consellers d'aquest Govern. 

Aquest Diputat demana quina és la resposta de la Con-
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sellcl'ia d'Educació i Cultura elel G(}vern de les IHes 
Balears a les peLiciol1s reiteradament formulades per 
J'Ajuntament d'Es Castell, l'Ajuntament de Maó, el 
Consell Insular de Menorca, respecte de determinats 
can vis dins la Comi sió Insular de Menorca del Patri
moDi Hi torico-Arlístic. Des de J'any 85, eles de dia 20 
de julio!, hi ha ]'>elicion en aquest senti L, i ¡'{mica 
acluació que hem vi t ['jns ara és un Decret 54, de )'a.ny 
86, ele 10 de jWly, pel qual s'han l'egl.llat de nou les 
Comissions, fent-se molt enfora la ree tructuraci6 eleroa
nada i que \10 a lLl'es crcirn que és necessaria. Quina és 
la política a seguir en aquest aspecte. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller de Cultura. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. Presidcnt. Bé, sí, efectivament, la pos

tura de la Conselleria, quant a la Comissió ele Patri
moni de Menorca, és la creació i el problema o petició 
del Consell Insular, Ajuntament de Maó i d'Es Castell, 
és crear, d'acord amb el Decret, una subcomissió que 
comenci a establir les delimitacions d'una possible co
missió que afecti el Port de Maó que inelou, natural
ment, Maó i l'Ajuntament el'Es Castell. Aixo és la passa 
inicial ele cara a aquestes tres peticions fetes, una ve
gada superades totes les dificultats que es varen crear 
ele cara a la creació ele la Comissió de Patrimoni His
torico-Artístic ele Menorca. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. Conseller, per aquesta resposta que, 

d'alguna manera ja coneixíem, a través deIs diaris, pero 
pensam que queden encara molts d'aspectes sense res
pondre. La petició de l'Ajuntarnent de Maó es basava 
que un 90 % elels temes que tracta la Comissió es re
fereixen als centres hislories de Maó i d'Es Castell, 
entorn al port, i la instaHació de reíols, envelats dins 
el casc urba de Maó i el'Es Castell fa que el funciona
ment sigui realment retardat i que els temes impor
tants de la Comissió de Patrimoni no siguin realment 
tractats elins l'ambit menorquí, que és alló que interes
sao Per tant, quan pensa realment nomenar i procedir 
a la primera reunió de la sub-comissió tecnica prevista 
a l'artiele 9 elel Reial Decret 5.486? La composició d'a
questa sub-comissió, evidentment ha de ser comentada 
i s'han ele tenir en compte els criteris deIs Ajuntaments, 
pero, certament també, una de les tasques més urgents 
a realitzar és dotar el'un reglament ele funcionament a 
les comissions insulars que permetin fer més efi¡;:a'c; le 
seva actuació, de forma que els dictamen s que elaboren 
siguin tinguts en compte, de forma que les preguntes 
que adrecen a la Conselleria siguin respostes i, en de
finitiva, que les Comissions serveixin per defensar el 
patrimoni i no per fer volar coloms a hora de plantejar 
problemes. 

Moltes gracies. 

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

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Bé, realment voste, en certa 

manera, ha contestat ja quant a la crea ció de les sub· 

comissions, immediatament que quedi constituIda la 
Comissió, ella mateixa fara, s'integrara o creara aques
ta sub-comissió o aquestes sub-comissions tecniques, 
precisament per solucionar els petits problemes que 
ocasionen un retardament en les resolucions per part 
de la Comissió en el plenari, per dir-ho així. La intenció 
és que sigui el més rapid possible, sabem de l'acumu
lació que hi ha de petits problemes de rerols, etc., con
seqüentment, immediatament que sigui constituIda, el 
primer o el segon punt ele l'Ordre del Día sera la crea
ció d'aquesta sub-comissió tecnica. 

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

l.-S) 
Passam a la darrera pregunta, 1793, que formula 

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

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. Presielent. A causa de les obres 

cl'eixamplament i els nous tra9ats ele la carretera de 
Campos a la Colonia de Sant Jordi, volem saber amb 
exactitud si aquells pins que hi ha a un quilometre 
abans dcls Banys de Sant Joan, continuaran tal com 
estan ara, amb una mica ele jardí a les voreres, com 
pareix, en principi, pel trac;at o si desapareixeran. 
EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. President. Moltes gracles. Sr. SerTa, pot 

estar voste molt tranquil. Encara que en el projecte 
primitiu, aprovat pel Ministeri d'Obres Públiques, era 

. prevista la desaparició d'aquests pins, la Conselleria 
ha estueliat una moelificació ele trar;at de tal forma que 
passara una cal9ada per cada banela i es conservaran 
els pins, el'una forma pareguda o com s'ha fet a la car
retera de Sóller. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Bé, la meya satisfacció deIs quinze pins, em pa

re ix que són quinze. 

H.-l) 
EL SR. PRESIDENT: 

El punt següent ele l'Ordre elel Dia, relatiu a In
terpeHacions, per tractar, en primer lloc, la que formu
la el Grup Parlamentari Socialista, relativa a la polí
tica general del Govern, en materia d'ensenyament mu
sical. 

Per elefensar la InterpeHació, té la paraula el Dipu
tat Sr. Josep Moll i Marques. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Sr. President, Sres. i Srs . Diputats. En els darrers 

anys s'ha registrat un augment importantíssim de l'in
teres ele tota la població escolar, i també, jo crec que 
moltes vegades, sobretot, deIs pares deIs escolars, pels 
estudis musicals. 1 aquesta és una evolució que supos 
que tots nosaltres consieleram molt satisfactoria, per
que la música, no soIs és un instrument pedagogic ele 
primera magnitud i element essencial per al elesenvo-
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lupament de la personalitat deIs escolars, elels alumnes, 
sinó també un valor cultural, definidor del pobles, i, 
en el nostre cas, p er tant, és un eIement que també ens 
convé fomentar molt per acabar ele recuperar la nostra 
propia consciencia de poble. 

=.. , n con cqiiencia de l t a ixo, una bl igacíó del 
podcrs públics donar r spos ta a aCJue la demanda 0 -

cia l. 1 per donar resposla ad'ielll a aq uesta demanda 
e nec ssí La una a til ucl de idi la i posi tiva, tradu'ida 
en u na polílica d'impl1 ls a I'ensen lan¡;a musí al i de 
prol11oci6 de la música l:um á km J11. culluraL 

~ ls ins trum 'nl p r fer Lot uixo . ón m Il variats, 
en prim r 1'1 oc, e ' p l donar uporl a les iruciatives 
oJ.venls, com és néltlll'al, és una elÓaen ia que s'hauria 

de pJantej~~r, en qualscvol cas, d' ociacion, organiL
zncions () persones privaclc ', i " ha el fer lumbé il1lro
duinl l'en cnyamel L mu . kal él les 01 i potencia¡ t, 
com és lbgi ,el 0115 rvat ri, bcm de parlar en in
guIar en el no lre ca , perque només en teJ .im un_ 1 
evidentment el Govcrn de la Comun ilal Au Lonoma L" 
competencies per fer tot aixo i en materia del Con
servatori, fins i tot competencia exclusiva, tal com es 
recull a l'article 10, punt 19 del nostre Estatut d'Auto
nomía. 

La introducció de l'ensenyan¡;:a musical a les es
cales ha de cobrir dos objectius principals: interessar 
elsinfant5 per la m.ú ica i descongestionar el enser
vatori. Aques' a é una doble funció que és ge,ner<llment 
reconeguda, també, pe!' la ConselJe ria de ultura que, 
en aquest camp, sembla qu darreram ent hagi acluat i 
hagi fet qualque cosa. Perque fa pocs mesos es va 
publicar el Decret de Crea ció de la Xarxa de les Es
cales Elementals ele Música de la Comunitat Autono
ma, pero, desgraciadament, hi ha molta més aparen¡;:a 
que realitat, perque si es llegeix aquest títol , Decret de 
Creació de la Xarxa de les Escales Elementals de Músi
ca ele la Comunitat Autonoma, es pot interpretar, és la 
interpretació logica, que vostes creen escol s, i lI avor5 
resulta que no és així, sinó que enzillamellt cOl1vertei
xen en xarxa, no les escales que ja exi t ixen , sin6, a 
més, només algunes de les escales que ja existeixen o 
que es puguin crear per part de les Corporacions Lo
cals, excepcionalment, fins i tot, per part d'altres insti
tucions sense fi de lucre, pero no hi ha ni rastre d'un 
impuls creador d'escoles per part del Govern ele la Co
munitat Autonoma. E s tracta, simplement, de elonar 
una subvenció que, per altra banda, tampoc no és mas
sa important, si hem de creure les informacions que 
sobre aquest tema han sortit a la premsa. Informa
cions, per altra banda, contradictories, perque, per una 
banda, es deia, i eren informacions facilitades per la 
COl1selleria, que es destinaven a aquest objectiu 4 mi
lions de pessetes i que se'n beneficiarien 16 escales, 
que si jo no m'he errat de comptes, són 250.000 pesse
tes per a cada escala, pero, per altra banda, llavors, si 
comptam les escales que surten en el Decret o a l'Or
dre d'integració, només són 15 escoles, i es diu que 
seran mig milió de pessetes per a cadascuna, cosa que 
suposaria 7 milions i mig de pessetes i, per tant, hem 
quedat sense saber exactament que és el que vostes 
faran o el que vos tes volen fer en aquest campo Ens 
recorda una mica ano que els punts cardinal s són tres: 
nord i sud. No sabem si són 4 milions, si són 7 i mig, 
si són 15 escales o són 16 escoles_ 

En tot cas, el que és cert i segur, és que a nosal
tres ens ha de semblar necessariament poca cosa, supos 
que a vostes també, pero el que vull dir per compa-

rar és que el Consell Insular de Mallorca ha estat do
nant molts més doblers d'aquestes quantitats i no ha 
pretes crear cap xarxa d'escoles elemental s de música. 
Jo no puc fer el compte, en aquest moment, pero re
cord mol tes r eunions de la Comissió de Cultura del 
Consell Insular de Mallorca on hem aprovat subven
cions importants per a escoles de música ja existents, 
r epetesc, sense que amb aixc'> s'hagi pretes crear una 
xarxa d'escoles, segons veim, el Consell Insular o el 
seu President són massa modests. 

Jo cree que, en aquest cas, també s'ha de parlar 
d'una, d'aquella famosa manca de coordinació institu
cional, i, en aquest cas, jo he de corregir el Sr. Saiz, 
que ahir va elir que aixo és una moda electoralis ta, que 
ara ho deim perque s'acosten les e]eccions. Jo vulI dir 
que si consultam el Diari ele Sessions el'aquesta casa, 
es podra comprovar fac ilmenl que aquesta és una 
constatació que nosaltres feim des del primer dia, pri
mer, com a exigencia, i m és tard, com a constatació 
que no es fa tal coordinació institucional. No sé si 
és que el Govern, fins ara, escoltava poc el que es 
eleia en aquest Parlament, i no s'ha fixat que ja fa 
molt ele temps que deiem aquestes coses. 

Per altra banda, hi ha també una certa incoheren
cia en la intenció que es reflecteix, la intenció del Go
vem que es r eflecteix , Decret i Ordre, perque 1'0rdre 
que regula el mecanisme d'integració a la xarxa ele 
les es coles ele música fixa els criteris que s'han ele 
seguir per concedir la in tegració de les escoles en 
aquesta xarxa. 1 el crHeri més important que s 'indica 
és que s'integraran les escoles que cobreixin necessi
tats d'ensenyament musical, a lIocs que tenen un mar
cat deficit en aquesta materia, el'acorel amb el Pla de 
Necessitats que fara la ConselIeria el'Educació i Cultu
ra. Aixo esta moIt bé, pero Ilavors resulta que sense 
fer aquest Pla o, almanco, sense que ningú no tengui 
coneixement que s'ha fe t aquest Pla de Necessitats, 
vos tes ja integren tota una serie d'escoles i, per tant, 
nosaltres no podem saber com així vos tes eledueixen 
que a Porreres, per exemple, hi ha més necessitat o 
més deficit d'ensenyament musical que a Alaró, per 
aixo a Porreres s'integra l'escola i la d'Alaró 110 s'in
tegra; o com saben vos tes que a Binissalem hi ha 
manco necessitat que a Calvia, i han integrat Calvia i 
no han integrat Binissalem. 

De tota manera, quasi quasi aixó són detaIls, per
que, si bé és cert que vostes haurien de dur, des del 
nostre punt de vis ta, més la iniciativa d'aque la qUes
tió, ja el1S confo¡'mam en lant poe, que ja ens va bé 
que els eriteris siguin con -ectes , i és també eorrecte el 
criteri que el fLmcionam ent de les escoLes elementaJs d 
mílsica ba d'csser subjecte a les directrius tecnique i 
a la inspecció deIs serveis del Conservatorio Pero, des
graciadament, aquí és on comenC(a el problema, per
que el Conservatori es traba en una situació simple
ment caótica. 

Per comengar, el Conservatori es traba instaBat en 
precari per to1. A Palma és instaBat a un edifici que és 
del Consell Insular de Mallorca, i per aquest fet, no 
soIs condicionam la correcta utilització de l'edifici de la 
Misericordia, sinó que, a m és, la Comunitat Autonoma 
ni tan soIs paga lloguer per a aquest edifici, i no sé 
si aix.o és el que vostes entenen per coopera ció insti
tucionaL Aixo ho he de reconeixer, pero el cert és que 
el Consell Insular, a més, paga encara enguany 17 mi
lions de pessetes per al funcionament del Conservatori 
i l'any que ve en pagara la meitat, el darrer any del 
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conveni, i els Consells de Menorca i d'Eivissa paguen 
quantitats corresponents al 10 i mig per. ce,n~ ~amó~ 
que els toca, d'aquestes despeses. 1, a canVl d alXO, que 
tenen, els Consells de Menorca i d'Eivissa? A Menorca, 
el Conservatori, la Delegació és instaHada a una casa 
que és del Bisbat, de la qual ja fa anys que els dema
nen, per favor, que se'n vagin, i vostes no en fan cas, 
i tenen set professors. A Eivissa és instaHada a un ma
gatzem, que és propi ta.l d e la professora, d'una de les 
professores, segons informacions, n o es paga lloguer, 
tampoc, encara que no acaba de ser cIar, i hi ha 3 pro
fessors que consti tueixen un clan j'arn iliar, i, que nosal
tres sapiguem, no hi ha cap previsió d'arreglar tot 
aquest desgavell. Evidentment, tot aixo té un responsa
ble directe, que és el Conseller d'Educació i Cultura. 

El Conservatori, a més, es troba pedagógicament 
anquilosat, és una font, i es pot comprovar facilment 
parlant amb gent que avui pra~ti~a la música, a pes~~ 
el'haver passat pel Conservaton, es font de frustraClo 
per a molts d'alumnes. Sembla, a vegades, que vos.tes 
vulguin combatre la massificació del Conserva ton a 
base de fer avorir la música abona part deIs alumnes. 
Els inicis de curs es fan sempre amb retarcl, simplement 
per desorganització, a vcgades fins al mes de novembre 
hi ha assignatures de les quals no s'imparteixen classes, 
les classes són massificades, a vegades amb més de 
cent alumnes .i, per tant, es fa impossible un ensenya
ment mínimament qualificat. Hi ha un reglament ele 
regim intern que no es compleix en punts essencials, 
com és escoltar el claustre per a la provisió ele vacants 
de professorat, i el resultat d'aixo, és que la contrac
tació es fa, en bona part, a base d'amics del Director 
elel Conservatori que, a vegades no tenen massa més 
merits que aquesta amistat. Les remuneracions són bai
xíssimes, de manera que fan impossible contractar bons 
professors de fora i tan perdre els bons que surten 
d'aquí, perque se'n van a altres llocs on els paguen 
millor. EIs professors fan, moltes vegades, hores ex tres 
i no les cobren, al cap de dos anys, encara no les han 
cobrades, des de gener no han cobrat l'augment de 
sou. El funcionament academic i administratiu és in
correcte, amb favoritismes a determinats alumnes i 
practiques iHegals a la contractació com a professors 
de persones sense tituIació i, en aquest camp, s'ha arri
bat a l'absurd que uns senyors que havien donat classe 
de sis assignatures sense tenir tÍtol es varen matricu
lar com a alumnes lliures d'aquestes mateixes as signa
tures i varen ser aprovats sense ter l'examen. S'expe
deixen ele forma iHegal tÍtols professionals de ballet, 
iHegaI, perque en el Conservatori ni tan soIs es donen 
classes d'una serie d'assignatures que són própies de 
la carrera de dansa. 1 totes aquestes i el'altres irregu
laritats són conegudes dins el món musical i han estat 
constatades a una inspecció feta pel Ministeri d'Edu
cació, sense que vostes hagin ni contestat a aquest infor
me ni hagin fet, que se sapiga, absolutament res per 
posar remei a una situació que és motiu de total des
prestigi del Conservatori i de la nostra Comunitat 
Autonoma. 

Evielentment, de tot aixo també hi ha uns respon
sables directes, que són el Director del Conservatori i 
el Conseller d'Educació. 

La nostra InterpeHació, per tant, va en camí de 
demanar-los que pensen fer per posar remei a aquesta 
situació. 1 jo, evidcntment, Sr. Conseller, no li dema
naré que dimiteixi, perque ja esta demostrat que aixo 
no serveix per a res, ni tan soIs li de manaré que des-

titueixi el Director, perque ja sé que no li ho deixen fer, 
tampoc no li faré el favor de suggerir-li que soHiciti 
que el Ministeri es faci carrec del Conservatori, encara 
que seria la solució que asesguraria una bona gestió del 
Conservatori, vista, no la seva incompetencia, que que
di clar, sinó la seva incapacitat o impossibilitat de 
posar fi a una situació que, sense exageració, podem 
qualificar d'escandalosa. 

El que li demanam és que, pel prestigi de les nos
tres illes, posi solució a aquests problemes, i no em di
gui que aixo formava part de la situació heretada fa
mosa, per una vegada estic d'acord amb el Sr. Saiz, 
que deia, ahir, que vostes no volen parlar de situacions 
heretades, i fan molt bé, perque fa quatre anys, vostes 
haguessin pogut parlar d'una situació heretada, pero 
avui, aixó és una situació tolerada i agreujada per la 
seva propia gestió. 1 és una situació que té greus con
seqüencies, pcrque fa que el Conservatori no compleixi 
cap deIs objectius que hauria de tenir, i molt especial
ment no compleix la funció de cobrir les necessitats 
de músics de l'Orquestra Ciutat de Palma, que, a pesar 
del seu nom, no és l'Orquestra de l'Ajuntament de Pal
ma, sinó que és l'Orquestra d'un Patronat del qual 
vostes formaven i, teoricament, encara formen part, 
pero al qual no aporten, des de fa uns anys, ni una 
sola pesseta. La seva companya de Coalició, la Sra. En
señat, quan era Delegada de Cultura de l'Administració 
Periferica de l'Estat, aportava cloblers a aquest Patro
nat, jo mateix vaig tenir el gust de fer gestions per 
veure quina era la quantitat que ens podia donar, quan 
'jo era del Patronat de l'Orquestra, pero des que vostes 
tenen la competencia de Cultura, ja no hi ha doblers 
per I'Orquestra. Dediquen els eloblers a fer venir or
questres de fora i hi elediquen una quantitat de doblers 
que sobraria per fer funcionar bé, per tenir una bona 
orquestra amb .la.,seva coHaboració. Per aixó, un diari 
que va escriure que, quan vos tes estaven intentant 
aconseguir orquestrcs que vengues sin a donar concerts 
aquí, hi havia un «Conseller en busca de Orquesta», es 
va equivocar, el que tenim és una Orquestra a la re
cerca d'un Conseller que tengui un mÍnim de sensi
bilitat per tots aquests temes. 

Jo 1i demanaria, repetesc, que posin solució a tot 
aixo, perque tenguem un bon Conservatori i una bona 
Orquestra. 

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

En nom del Govern, té la paraula el Conseller de 
Cultura, el Sr. Francesc Gilet Girart. 

Disposa el'un temps de quinze minuts. 

EL SR. GILET GlRARt: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Un poble sen
se música és un poble que es mor. 

(Rialles). 

Aixó ho va dir un músic, jo diria que un Parla
ment sense el Sr. Moll, és un Parlament que també es 
mor. 

Jo no sé per on comen<;ar, realment, perquc, de 
totes maneres, la situació sera exactament la mateixa. 
La InterpeHació dura com a conseqüencia la Moció, i 
així estarem. 

Tots aquests adjectius utilitzats, d'una manera tan 
espontania per part del representant del Grup Socia-

== 
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lista, no és que hi estiguem acostumats, és que ja ens 
diuen poques coses, és una cassette posada constant
trlent, j així , amb aqu · s l estam. 

Mid, el C nserval ri Prol'c siO.l1al ele Mú ica dc le 
Balear, eOIll Vo le 5ap, va néixer amb motiu o en 
temps de la Diputa ió, 1 jo record que una d le pI·j· 

meres inl ervcncions eD aquesta tarima va ser prl;:cj
samCllL, en el tema del ons rvatori . 1 vaig r con~ixer 
qlle hi havia una ilua ió que no era la desitjablc i 
vaig manife lar qu hi hauria d'haver disLints eamp 
d'a tuaci . Un, el primer de tots, era el lema d la 
pal'l, diguem-li, administrativa del Con ervalori. Si ens 
LJ'obam amb un número ele matricula, I'an 83, de 4.446, 
és evident qu no po lía [uncional' amb el personal ad
ministratiu que 'D aC)l.1el 1s D10m nts tenia, en aqu I1s 
moments ren, xaetament, dos admini traeJors, un r
d nan(fa i una dona de neteja, i m'estíc r ferinl a Pal
ma. 

Que és el que s'ha fet? Doncs, purament i simple
m n t, actualment, el cur 86-87 hj 11a quatre pC,rsones 
a c~rrec de I'adminisll'ació a Palma, dos ord nances i 
ciu doncs de neleja. A Menorca n i el 83 hi havja 
res l1j a Eivissa laml)0c, rel'erent a aquest lema adrill
nistratiu, Hi ha actualment una administrativa a Me
norca, un aelmini tratiu a Eivissa i e l tema ele la ne
teja comen~at o arreglat. 

Voste considerara que aixo no és important, pero 
és una de les peticions que fan, precisament, les per
sones encarregades o, a Menorca i Eivissa concreta
ment, -una cosa tan senzilla com és netejar el Conser
va.tori, és un problema. 

Vos te cliu que no l1i ha una política quallt a l lema 
cl'atenció al pro'fes oral, j ens trobam exactament igual. 
E l curs 83-84, a Mallorca hi havia trenta-dos proEessor , 
titular j auxiliars. E1 86-87, n 'hi ha trcnta"vuit. A Me
norca n'bj havia sis, aclualmelll n'hi ha sel. A lVl -

5a n'hi havía do i aclua1ment 'bi ba quaLre. Pero 
aixo no és només una qüestió numerica de proEes oral. 
És que a part de tot ajxo, d'aques l tren ta-vui t le Ma
n rca, n'hi ha deu qu a,cll:lalment estan en jornada 
completa, a Menorca un amb jornada completa i a Ej
vis a do amb jornada completa. Representa, purament 
i implement, un increment, DO nOlnés ele la per ona, 
numericament parlanL, inó ambé de l'atcl1ció que es 
pugui dedicar a l'alumne, 

Quina influencia ha tengut aixo? L'any 83-84, el 
«ratio» global, no em referiré a assignatura per assig
natura, sinó el «ratio» global, es trobava a quaranta
qual:re aJumnes/professor, amb unes decime. L'any 
86-87, el «ratio» global é de tren la-cine alumn s/pro
fessor, tenint presenL que e d6na compliment a la 
normativa del Ministerj d'Educació j Ciencia, concreta
ment, en el tema de piano, trenta-do alumne, un pro
fessor, en el tema de solfeig, en el grau elemental, tren
ta alumnes, un professor, j en el tema de grau müja 
de soHeig, vint alumnes, un professor. Si aixo no s ig
nifica haver introdui't una refOrma administrativa, en 
primer 11oc, i, de cara al personal, al professorat, en 
segon Uoe, que baixi Déu i que ha vegi. 

Voste s'ha referit al Director. Molt bé. Evident
ment, no totes les persones són perfectes. Els cape
Hans tampoco Ara, el que jo no Ii desitjaria a en ten
dre, Sr. Moll, és que en aquesta tarima hi ha una al
tra persona que no és el Sr. Moll. Són dues coses com
pletament diferents. Voste m'ha llegit una cartilla que 
jo ja conec des de fa molta d'estona. J, grades a Déu 
i a la seva educació, s 'ha deixat de banda un segon 

ful! d'aquesta mateixa cartilla. Entenem, i així ho ma
nifest que el Conservatori té dificultats, té les dificul
tat5 d'ubicació, en primer lloc, la coHaboració, en pre
cari, termc legal, del Consell Insular de Mallorca, és 
inapreciable, En aquests moments, amb una Proposi
ció no de Llei a un acord d'aquest Parlament, que la 
Comunitat Autonoma no pot adquirir locals, ens tro
barÍem que si el Consell Insular de Mallorca volgués 
i ens tragués defora d'aquest precari, ens trobariem 
amb un vertader problema. Són més de, qua si 1.000 
alumnes, que haurÍem ele trobar una ubicació. Si el 
Bisbat de Menorca, amb les converses, des de la pri
mera visita del Conseller al Sr. Bisbe no hagués ten
gut la consideració que ha tengut durant tots aquests 
anys, ens hagués creat un problema. Evidentment, que 
s'ha d'anar trobant solució, i sabem que el mes de 
juny, si el Sr. Bisbe vol i Déu ho consent, ens n'hau
rem d'anar defora elel Conservatori, de la seu del Con
servatori de Menorca, i per aixo s'han fet passes, a 
prop de l'Ajuntament mateix, de l'Ajuntament ele Maó, 
quant a l'edifici del Carme, que sabem que no sera 
acabat i que pressupostariament a l'avantprojecte hem 
ele destinar uns doblers per llogar uns locals, a veure 
si els podem ubicar alla dins, perque, evidentment, el 
cert i segur és que la paciencia del Bisbe i la capaci
tat de convenciment d'aquest Conseller, pareix que 
han arribat al límit quant a dia 30 de juny. 

Eivissa, Eivissa, ho hem de dir així, des de l'any 
83, quan va arribar l'Autonomia i aquest Govern, te
nia o gaudia de la benevolen<;:a d'una detenninada per
sona que deixava el seu local, el Consell Insular d'Ei
vissa, sensible a aquesta postura, des de fa estona que 
s'estan fent les obres i quan les acabi, hi ha l'oferi
ment del trasllat d'aquest Conservatori, d'aquesta seu 
del Conservatori a aquesta Casa de Cultura o a aquest 
nou edificio Es a dir, que la problematica la tenim, 
concretament, a Mallorca, i hem d'esperar que les con-' 
verses, els escrits, els dialegs, que a pesar de tot, que 
pareixia que no n'hi ha, existeixen amb el ConseIl In
sular de Mallorca, puguiu clonar uns resultats de 50-

lució definitiva, que poden estar immersos dins una so· 
lució global del que ha de ser la Casa de la Misericor
dia, i aquest Conseller en aquests moments no ha de 
dir res. 

Escoles elementals de música, miri, el Conservata
ri tenia, des del primer moment, un problema de mas
sificació. NosaItres entenem que amb un «ratio» de 
trenta-cinc alumnes/professor hem aturat aquest pro
blema de massificació, pero la música, i aquí ve la 
meva primera cita, és una necessitat per al nostre po
ble, i hem de donar gracies que sigui així. Com ho 
hem d'arreglar, quina sortida Ji hem de donar a un 
Conservatori que s'esHt massjficant, un Con ervatori 
que, a més, té dos tipu diferents d'alumnes, per als 
quals es pot considerar com a guard ria musical, que els 
a1-1ots, amb un pereentatge mé elevat dcl que voste 
es pensa van al Conservatori perque son pare i sa 
mare no varen poder anar-hi a aprendre violí, a tocar 
el violí, i l'envien aIla. Aquest alumne ha d'arribar a 
desapareixer, perque no l'hem de treure defora, li bem 
de donar una sortida. Llavors, l'alumne que vol fer la 
música la seva professió. Aixo és l'efecte i la finalitat 
efectiva del Conservatori, peró hi ha un element global 
dins la cultura que és la música, que és aquesta sen
sibilitat musical, aquesta sensibilitat existeix en el po
ble, i si el Conservatori el volem fer un eonservatori 
professional, al mateix temps hem de donar una sor-
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tida o una oferta, una demanda a aquesta oferta. I 
aquesta no és altra que les escoles elemental s de mú
sica. 

Quina era la intenció i quina és la in ten ció de la 
xarxa de les escoles elemental s de música? En primer 
lloc, que no es produeixin despla~aments constants deIs 
pobles cap al Conservatorio En segon lloc, que aque
lles escoles que funcionen, voste m'ha manifestat la 
de Porreres, que fa cent anys que funcionen, el que 
feim és donar-los un suport a aquesta labor, amb una 
quantitat petita, peró amb una quantitat. En el fans, 
li as segur a voste que el batle de Porreres no dema
na ni un centim, el que demana és una ratificació tec
nica del valor elel mateix Conservatori que voste aquí 
ha dit que era tan funesto Independentment d'aixo, se 
li dóna l'ajuda, amb quin concepte? Fonamentalment 
per al professor. Que és el que hi ha darrera de tota 
aques ta política? Potenciació i incentivació per part de 
l'Ajuntament o de cara als Ajuntaments, que no en te
nen o que en valen tenir. I, segon, ajuda, obertura a 
aquclls alumnes, a aquelles vocacions musicals que po
dem ten ir un resultat X, sigui quan sigui. Amb aixo 
entenem que anam cobrint un programa, un programa 
d'actuació, reforma administrativa, reforma pedagogica 
i reforma jurídica. 

La reforma jurídica s'ha duta a terme dues vega
dcs, dos reglaments s'han aprovat a Cansell de Govern, 
cluts per aquest Conseller. Al darrer, hi ha una ober
tura absoluta a la elemocracia, quant a assistencia, 
fins i tot, deIs alumnes, a la importancia del Claustre 
dc professors, a la creació de seminaris, al Cap el'Es
tudis, a la figura mateixa del Director, que a voste no 
li pareix tan bé, i a mi, en ocasions tampoc, quant a 
la elelimitació concreta de les seves funcions; la crea
ció el'un secretari acaelemic per solucionar aquests pro
blemes sorgits d'aquesta inspecció i la creació d'un 
secretari administratiu que dugui la responsabilitat. 
Tengui en compte el següent: la ConseUeria d'Educa
ció i Cultura, per ella mateixa, per les seves funcions, 
per les seves competencies, té tal quantitat d'arees que 
és fon;ós delegar, i les delegacions duen implícites unes 
responsabilitats, i les responsabilitats d'aquestes dele
gacions jo les accept íntegrament, pero el que no puc 
acceptar és que, en un moment determinat, en que 
s'han de produir unes convocatories, aquestes convo
catóries no es produeixen o que les persones que hi 
han d'assistir no assisteixen o que, a causa de l'assis
tencia o de la incorpora ció a l'Orquestra Ciutat de 
Palma, a causa, precisament d'aquest regim d'incom
patibiJitats, parlat amb el batle, Sr. Ramon Aguiló, no 
es pugui arribar a un acord complet i resulti que un 
determinat professor, el mes d'octubre, de metal!, con
cretament, renuncii, demani l'excedencia perque evi
dentment els sous no són els que haurien de ser. Amb 
aixo estic completament d'acord amb voste i en aquest 
moment hem de trobar una solueió a aquesta matrí
cula, i la eercam per tot i l'hem trobada a Valencia, i 
vendra i donara aquesta classe de metall, concretament 
Vent metall. 

Tot aixo, que representa? En primer 11oe, que des 
del primer moment hem sabut que el Conservatori ne
cessitava ma de metge, i entenem que així ho hem fet, 
amb uns resultats que amb el temps de principi, s'ha 
aturat la massificació, ha baixat el «ratio» i, en segon 
llec, s' ha estructurat i urfelicamen t un Conservatori que 
ho necess i tava. Que hi ha més coses per fer, sense cap 
dubtc, i en aCJuesl cami entenem que hem de conti-

nuar, pero veient les coses en tata la seva reaJitat, sen
se els dramatismes d'unes postures partidistes o par
ticulars o personalistes, que hi ha gent que ha hagut 
de sortir del Conservatori perque no s'entenia amb el 
Director, evidentment, i succeeix a mol tes escoles, el 
que no pot ser, de cap de les maneres, és voler plan
tejar unes pantalles de problemes diferents, creant uns 
problemes nous. Jo entenc que amb aixo, evidentment, 
he dona1 resposta a la seva InterpeHació 

Res més. Moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Esquerra Nacionalista-PSM, té la paraula. 
El Sr. Joa11 López Casasnovas. 
Disposa d'un temps de cinc minuts per fixar la po

sició. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Fixarem la 110stra posició 

en un lemps, procurarem que sigui ele cinc minuts. 1 
ho farem a partir ele dir, d'entrada, que ens ha sem
blat que el parlament del Sr. Moll ha estat prou clar 
i net, clar-i-net, i que I'ensenyament musical que aquí 
avui es planteja pot tenir una solució, 110 diré rapida, 
pero sí efica~, a la !larga, si, Sr. Conseller, el Ministe
ri d'Educació i Cultura complcix a~o que ha anunciat 
darrerament, de la posada en marxa del batxillerat ar
tístic. 

Actualment, els ciutaelans d'aquest Estat Espanyol 
han vist novament reconegut el seu dret a una forma
ció estetica i humanística, a una formació de la seva 
sensibilitat tan de temps entretinguda amb la final del 
«generalísimo» i la presa irnminent ele Gibraltar. Vol 
dir ac;o que en un futur, molts de batxillers podran al
fabetitzar-se musicalment amb alguna garantia. Pero, 
i els altres, que? Que n'hem de fer deIs altres? Perque 
en queden molts, totes aquestes generacions que quan 
van ser eSiudiants, o en van poder ser, d'estudiants, 
ho van ignorar tot ele Mozart o de Schubert o de Cap
llonch o del Pare Benet, igual que ho ignoraven tot 
de Voltaire, d'Alexandre Jaume, de Gabriel Alomar o 
de tants d'altres. Aquests, tanmateix, són els que, en 
general. no tenen n)és orienl3ció musical actualment 
que alIo que han apres a les cobertes deis dises o sen
tint la radio o alguns programes de concerts. 

Parlant ele concerts, Sr. Conseller, i per fixar la 
nostra posició, voldrÍem dir que ens preocupa cnor
mement que la promoció musical que es fa en aques
ta Comunitat Autónoma, que és ensenyament de la mú
sica, aquestes subvencions, repetesc, que arribin tan 
tard, de vegades passat més d'un any, als perceptors 
als quals se'ls han anunciat. Ens preocupa, evident
ment, el mal funcionament del Conservatori, aquest 
mal funcionament faria bo a110 que deia Pio Baroja, 
que moltes vegades la músiCa i I'espiritualitat no van 
apare11ades. Pero jo li he de reconeixer, Sr. Conseller, 
que voste ha fet una bona labor elins el Conservatori, 
hi ha hagut una reforma pedagógica que ha costat sang 
i foc, voste ho sap tant com jo, així com ahir parla
vcm de l'Institut d'Estudis Balearics, amb tots els de
fectes que vam constatar, avui Ji he de dir que la ma
tcixa reforma pedagogica, la reforma administrativa i 
la reforma jurídica que ha intentat no s'han c1ut a ter
me del tot, per problemcs que són aliens a la seva 
voluntat, pero que co-responsabilitzen la seva actua-
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ció política. Perque si les persones tenen defectes, no 
és aquí el punt de tractar-los, el pun t de tractar-los 
és des de la Conselleria, actuant poIíticament i amb 
energia per superar els mals. Perque em diguin si no 
és un mal que el professor Joan Moll o el professor 
Gabriel Estarellas hagin demanat i obtingut exceden
cia, i han sortit i han deixat el Conservatorio Músic 
pagat fa bon so, diu el refrany, ido bé, que passa al 
Conservatori ele Música, que alguns deIs millors pro
fessors de música se'n van, deixen el Conservatorio Men
trestant observarem que la problematica abrac;a, a més 
a més, una situació insostenible de local. Cada any, 
quan Esquerra Nacionalista li presenta, a voste, la In
terpeHació concebuda sobre els problemes d'ensenya
ment, i no d'ensenyament de la Ilengua catalana ni en 
Ilengua catalana, sinó els problemes d'ensenyament, 
ens referíem al Conservatorio I en el Conservatori deiem 
que a Mallorca tenim local per misericordia, que a 
Menorca tenim local perque Déu ho vol, i que a Ei
vissa, si el diable no ho arregla, no sé com acabarem, 
Sr. Conseller. 

Per tant, aquí cal actuar i actuar bé. 
Gestió economica, sí senyor. Hi ha unes dificuItats 

molt greus de gestió económica per a l'ensenyament 
musical, pero, mentrestant, observam grans muntatges 
organitzats, em sembla que és pe! "Club de Vacacio
nes», amb el suport incondicional de la Conselleria 
d'Educació i Cultura, fent venir espectacles en gira eu
ropea, que són exit de públic i de qualitat, aquí tenim 
els cors de rOpera de Kiev, han vingut els infants can
tors, han vingut o vindra, proximament, em sembla 
que dia 29, l'Orquestra Simfónica de Londres, i, en de
finitiva, ac;o també suposa grans despeses, que jo ara 
no li discutiré, pero que si voste tengués prioritats, 
potser es podrien invertir en altres problematiques, a 
donar solució a aquests problemes. 

l, la música, no és només una qüestió de classic, 
no és només una qüestió d'ensenyament, hem de recu
perar la música tradicional i la música popular del 
nostre poble. I el rock, de tota casta, quin paper té 
dins la seva Conselleria? J a esta bé que paguem do
blers a actuacions que van en benefici de determinats 
clubs de futbol amb la vinguda d'un cantant de moda 
d'última hora. Ac;o no és promocionar la música. 

En definitiva, Sr. President, i acab, quines idees 
sobre política en materia d'ensenyament i promoció de 
la música té aquest Govern, jo no ho voldria dir, pero 
em sembla que els ho hauré de dir: les mateixes que 
té en política teatral, en política d'arts plastiques, en 
política de promoció de la tercera edat, en general, 
una política d'improvització contínua. l, si no, i amb 
a~o acab, pensin en aquel! Any Europeu de la Música 
que vam celebrar l'any passat, l'actuació més IluIda, 
més important, tal vegada, més solida després deIs 
concerts, va ser la publicació d'un Ilibre que va cos
tar 2 milions de pessetes, un Ilibre, a~o sí, que refIec
tia els dibuixos, dibuixos molt ben fets, de músics i 
d'interprets de les IIles. Si no creim en una sineste
sia, la música no és un art visual, és un art auditiu, si 
no m'equivoc, si no creim en sinestesies. Per tant, ja 
esta bé de música celestial, i posem-nos en feina. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Diputat. 
LIavors li tocara. 
Sr. Moll, dins totn de replica. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Gracies, Sr. President. Gracies, Sr. Conseller pel 

seu elogio Jo, sense cap modestia, crce que no ho me
rese, per tant, amb més moti u, graeies. 

De totes maneres, llavors, després de dir que la 
meva interven ció li ha agradat, d'una manera indirec
ta, llavors m'acusa que no m'he repetit, miri, que po
dcm posar una cassette. Perdoni, és que no ens queda 
més remei que repetir, perque per moltes vega des que 
ho diguem, aquí no canvia res. Aquí no es mou ni una 
roca. l, com és natural, fa la sensació que nosaltres 
som qui ens queixam i qui grinyolam i qui gemegam. 
La meva impressió és talment la contraria. La Comu
nitat Autonoma que gemega, que grinyola i que es 
queixa, són vos tes. Nosaltres el que volem és ser la 
Comunitat Autonoma que fa feina, que dinamitza, que 
impulsa. El que passa és que qui governa, en aquests 
moments, són vos tes, i no nosaltres. J a arribara, pero 
en aquests moments, els que es queixen resulta que 
són vostes, no nosaltres. Nosaltres l'únic que feim és 
intentar que, d'una vegada, governin. 

l jo comprenc que avui voste s'havia de trobar in
comode, per fon;:a, perque jo sé de la seva bona vo
luntat en aquest tema, no li ho discutesc. Sé que vos
te sap que el Conservatori no funcionara mentre no 
se'n vagi el Director que hi ha, pero, també sé que 
quan voste ha intentat plan tejar aquesta problematica 
li ha estat impossible dur-ho endavant. Li ha estat ab· 
solutament impossible. O tu o En Julia, és una ex
pressió que ha circulat. l, per tant, no ho sé, pero hi 
ha un moment en que o tu o En Julia, voldria dir, jo 
me'n vaig. Voste no se n'ha anat, pei-o ja esta bé així. 

Per altra banda, jo li voldria assegurar que aquÍ 
no es tracta de problemes de suposats personalismes. 
Jo aquí he formulat acusacions gravíssimes, ho reco
nesc, d'incorreccions i iHegalitats, i quan s'asseguren 
aquestes coses, és perque h'i ha papers que ho docu
menten, i voste els coneix. Ha atribult a la meva bona 
educació que no els hagi esmentats tots, ha estat bona 
educació i ha estat qualque cosa més, com és natural. 
Ha estat respecte a les institucions, perque hi ha coses 
que, realment, val més que les sapiga voste i les sapi
ga jo, i que se solucionin, pero, no perque només les 
sabem voste i jo i quatre persones més, no se solu
cionin. Aixo és el que no pot ser. I aixó és el que suc
ceeix en aquests moments, 

Jo li he de recordar també que nosaltres hem pre
sentat, el nostre Grup ha presentat esmenes al Pres
supost, intentant introduir partides que Ji permetessin 
de resoldre el probleme que vos te mateix Ilamenta, i 
que vostes, la majoría que vostes conformen, han re
butjat aquestes esmenes. 

Llavors, jo he de ser molt rapid, perque cinc mi
nuts són molt curts. Voste em parla d'una millora de 
la "ratio» alumne/professor, si voste ho diu, sera ver, 
pero o les matematiques menten o les informacions 
que es faciliten sobre el Conservatori no són certes. 
Pero si hi ha 3.000 alumnes al Conservatori, segons es 
diu, oficials, i 3.000 de Iliures, deixem anar els lliures, 
3.000 alumnes per 37 professors, a mi em surten 81 
de mitjana alumnes per professor, i hi ha classes d'as
signatures només amb sis alumnes, i manco, fin s i tot, 
classe d'orgue, i coses d'aquestes. Per tant, aquí hi ha 
qualque cosa que no acaba de quadrar. 

Diu que hi ha una Proposició no de LIei aprovada 
per aquest Parlament que li impedeix comprar locals. 
En primer lIoc, aquesta Proposició no de LIei prevela 
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excepcions, es podien justificar. l, en aquest cas, són 
més que justificades. Pero, no compri, llogui. D'aques
ta manera, també pot resoldre el problema. 

Jo crec que també ha de quedar cIar que aquí no 
es tracta de discutir la justificació a l'ajuda a les es
coles que han quedat incIoses ara mate ix a la xarxa, 
jo estic ben d'acord que s'ha d'ajudar a l'escola de 
Porreres, pero també en aquest tema, i vista la limi
tació de mitjans de que disposam, hi ha d'haver prio
ritats, i aixo era el problema que jo plantejava, i que 
vostes també plantegen a l'Ordre. Perque diuen que la 
incIusió dins la xarxa, s'ha de fer d'acord amb el Pla 
de Necessitats que vostes elaboraran. Jo només deman 
que, efectivament, es faci aquest Pla i que s'actuI 
d'acord amb les necessitats que es detectin en aquest 
Pla. 

Vull posar en relleu, també, que estic conven¡;ut 
que voste no té tota la culpa d'aquesta situació, en el 
sentit que hi ha intentat posar solució i no li ho han 
deixat ter, peró també vull repetir que aquesta no és 
una excusa per a un político 

Moltes gracies. 

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

EL SR. GlLET GIRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Unes petites matisacions, 

concretament, al Sr. López Casasnovas. Li he de recor
dar que en els Pressuposts del 86, just de Capítol 1 hi 
va haver un incrcment de 20 milions de pessetes des
tinat al Conservatori, que no representa o que ve a 
representar un 100 % més del que hem destinat a mú
sica durant tot l'any, inclosos els concerts als pobles 
o incIosa la música per a joves. 

Jo Ii he de dir al Sr. Moll que el Director del Con
servatori només és canonge, no és res més, i no hi ha 
ni punt de comparació que o el Sr. Director del Con
servatori o el Sr. Conseller. Aixó no s'ha plantejat mai, 
i crec que, en altres ocasions, aquest Conseller ha de
mostrat que no es plantegen aquestes situacions o aques
tes postures. Jo li ho repetesc, es compleix la normativa 
del Ministeri d'Educació i Ciencia quant al «ratio» pro
fessorjaIumne, i és el primer any que es compleix, 
voste m'ha manifestat de 3.000 alumnes, i les seves 
xifres són equivocades, els alumnes oficials són 1.724, 
el professorat són 49, i el «ratio» que li he donat és 
un «ratio» global, i li he repetit tres vegades. Perque 
hi ha, naturalment, classes, on només hi ha sis alum
nes, peró sí li he de remarcar que es compleix tant a 
solfeig com a piano, el que el Miriísteri d'Educació i 
Ciencia ha assenya1at a la seva normativa. 

Les escoles elementals de música tenen les seves 
prioritats, el que ha succe'it és que les prioritats han 
estat menjades per les peticions. Forma de solucio
nar-ho : les 15 que s'han concedides, no 16, com voste 
dill, 15 se n'han concedides, en contra de les 26 peti
cionades, per tant, n'han quedat 11 defora, s'han distri
bUlt en base a les mateixes condicions que estableix 
l'Ordre, pero també en base a una distribució territo
rial, geografica, el més allunyada o no allunyada de 
Palma, és a dir, del Conservatori, o de Maó o d'Eivissa, 
encara que les distancies són més relatives compara ti
vament parlant de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa; 
pero el que sí és cert i segur, és que les denegades al 
mateix escrit que acompanya la denegació, ja se'ls ma-

nifesta que tendran caracter prioritari per al pressupost 
següent, d'acord sempre amb aquestes disponibilitats 
pressupostaries. Que no és necessari que facin petició, 
sinó que ja la tenim en compte. Conseqüentment, ente
nem que l'impuls donat a la sortida de problematica 
del Conservatori amb les es coles elemental s de música 
és una petició deIs Ajuntaments i dels mateixos habi
tants deIs Ajuntaments que respon perfectament a 
aquesta demanda i que es troba dins aquesta Iínia, dins 
aquest programa d'actuació de cara i del Conservatorio 

Res més i moltíssimes gracies. 

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

II.-2) 

Passam al punt següent, que és la InterpeHació 
1654. Sra. Secretaria, en vol ter lectura, per favor? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 

"El Grup Parlamentari Esquerra Naci.onalista-PSM, 
d'acord amb el que estableix )'article 149 i següents del 
Reglament del Par1ament de les Illes Balears, presenta 
per a la seva tramitació, la següent InterpeHació, diri
gida al Govern de la Comunitat Autónoma. 

InterpeHació: 
La COl11unitat Autónoma de les Illes Balears té ja 

competencies importants en maLeria d'ordenament hi
dralllic, ates que els recursos hidralllics, són fon;a lí
mitats a les Illes Balears, mentre, contrariament, assis
tim a una demanda, cada cop més creixent, és fona
mental definir unes línies d'actllacions clares i amb 
previsió de futur. Des de fa anys, s'anuncia la con s
trucció de diversos embassaments d'aigua a la Serra 
de Tramutana de Mallorca. L'alteració deIs cursos na
turals de les aigües de la Serra, la inundació de les 
valls, l'impacte sobre el reguiu del Reiguer i del Pla, 
les conseqüencies sobre les zones humides de les Albu
feres, etc., han causat gran inquietud entre els sectors 
interessats per conjugar en el futur de Mallorca un 
creixement económic en harmonía amb el medí am
bient. Per tot aixó, interessa saber quines prevísions 
de futur té el Govern de la Comunitat Autónoma quant 
a política hidraulica, i de manera molt especial en el 
tema deIs embassaments de la Serra de Tramuntana 
de Mallorca. 

Per 10t aixó, dirigim al Govern de la Comunitat 
Autónoma la següent InterpeHació: 

Sobre la política hidraulica del Govern de la Comu
nitat Autónoma i, de manera especial, en re1ació amb 
els embassaments a fer a la Serra de Tramuntana de 
Mallorca». 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Té la paraula, per defensar la InterpeHació, pel 

Grup Esquerra Nacionalista, el Sr. Damia Pon s i Pons. 

EL SR. PONS PON S (DAMlA): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diplltats. El tema d'a
questa InterpeHació és, com s'ha llegit, intentar que 
se'ns expliqlli la política hidraulica del Govern i, de ma
nera especial, en relació amb els embassaments afer 
a la serra de Tramllntana de Mallorca. Política del Go
vern i no actuacions puntuals, sinó definir unes línies 
polítiques, si és que es tenen, sobre aquesta materia. 
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Les societats modernes es troben davant un creuer 
realment c!elicat. Mai no havien tengut tantes possibi
litats de millorar el niveJl de vida deis seus ciutac!ans, 
pero tampoc mai elins la historia la humanitat no s'ha
via trobat amb unes possibilitats tecniques que ben 
utilitzaeles poden dur a una millora del nivelI ele vida, 
pero que mal utilitzaeles poden fer malbé o poden des
truir irreversiblement els recursos natu1"als, un eI'a
quests: I'aigua. L'aigua ha estat sempre dins la historia 
un bé escas, abans perque les possibilitats tecniques 
de la humani tat feien que [os moIt elifícil la seva cap
tació i la seva utiJització. Al-a, tenim unes tecniques que 
ens permeten foradar terres i muntanyes, pero ens tro
bam elavant una demanda creixeht d'aquest element 
abundant, pero també limitat i, moltes vegades, veim, i 
és el cas de les IUes Balears, de Mallorca en concret, 
com la elemanda comenc;:a ja a arribar al 100 ~'ó ele les 
passibilitats i, [ins i tot, en el cas eI'alguna iUa nostra, 
a superar-les. 

A Mallorca tenim uns recursos hídrics ele 395 hec
tometresjany, deIs quals són utilitzables únicament 
uns 300 o un 325, i deIs quals ja n'utilitzam uns 285_ 
Sabem que majoritariament, l'ús que se'n fa, d'aquesta 
aigua, es destina a l'agricultura, un 73 %, i a la població, 
un 27_ Resten, per tant, únicament, a disposició nostra, 
15 o 25 hectometres. 

El tema d'una política hidraulica és un fet que 
trobam al llarg de tota la historia, i no precisament 
com una qüestió de particulars, sinó que des deIs orí
gens de les civilitzacions han ha_gut de ser els poders 
públics que han intervengut dins un me di que exigeix 
la intervenció de l'Estat, la intervenció del poder. Re
cordem que el bressol de les civilitzacions, les grans 
civilitzacions agraries, nascueles entorn de valls i rius, a 
Messopotamia, a L'India, a La Xina, varen exigir ja 
que els poders públics actuassin en aquesta materia_. 
Per tant, podem parlar que de política hidraulica- hi 
ha una tradició ja més que miLJenaria. Recordem, per 
posar un exemple, que tal vegada un deIs primers co
elis sistematics que trobam sobre una civilització, el 
Cadi d'Harnmurabi, que es troba al Museu del Louvre, 
té un deIs elements, la normativa referida a la irriga
ció c!e les terres messopotamiques_ Recordem també que 
dins Mallorca, a l'epoca islamica, a l'epoca deIs reis de 
Mallorca, el temps deIs Austries i els Borbons, els po
ders públics varen haver d'in tervenir per regular sÍ
quies i torrents i, en definitiva, per establir unes nor
mes, també, de política hidraulica. I tot aixó arriba, 
perfectament al segle XX_ Veim sempre aquesta neces
sitat d'intervenció d'un poder públic sobre aquest tema 
tan delicat. I aixo tant afecta el regim de signe demo
cratic com al regim de signe totalitari. Per posar un 
cas, recordem que per sortir de la crisi, alla on aquell 
liberalisme que avui, de manera reiterada, es du a 
aquest Parlament com a guia política, que va dur a la 
ruIna als Estats Units a Nord-America, a través deIs 
presidents republicans, va haver de ser rectificada per 
la política intervencionista del demócrata Roosevelt, i 
va tenir com una de les maximes expressions, precisa
ment, la política hidraulica de la «Tennessee Autority 
Valley», que va quedar com un exemple de la planifi
cació i no precisament per un regim socialista, com 
vos tes saben_ 

Avui, dins l'Estat Espanyol, ens trobam que la Cons
titució, a l'article 45.2, ens diu que els poders públics 
vetllaran per la utilització racional de tots els recursos 
naturals_ Lógicament, l'aigua, recurs natural vital entre 

ells. I també tenim que el nostre Estatut, a l'article 
10.6 ens diu que la Comunitat Autolloma té competen
cia exclusiva sobre regim cl'aigües i aprofitaments hi
draulics. 

És evielent, per tant, que tcnim un mandat consti
tucional i tcnim una area competencial exclusiva, si bé 
en un procés, encara no acabat, de transferencies. 
Aquest marc legal es COIl plcta amb UJla Llci d'Aigiies 
que, feta per l'Estat entral, a Lnl és d I Parl3m nt, 
ha estat objecte el'una ampanya d magogi a, precl a
ment ele la dreta, en el mom ·nt que ha establcrl el 
domini públic sobre totes les aigües. Hi ha un recurs 
el'inconstitucionalitat, impulsar per Alianc;:a Popular, en 
el qual s'hi han sumat eliferents Comunitats Autono
mes, si no vaig errat, també, la de les Illes Balears. No 
sabem si amb la finaliLat de defensar interessos pri
vats dins les aigi.ies o amb la finalitat el'incrementar el 
nostre sostre autonómico Aixü correspondra que vos
tes ens ho aclareixin. 

A les Illes Balears hi ha hagut diferents actuacions, 
molivad pel fel el'una deman la reixent clavanl un 
r urs, com he clit aban, JimitaL Tenim el Decr l del 
73, sobre P LIS, Decret que pra ticamenl ha queclat en 
paper ball 'at, seria iOlel- 5anL el cone.i.xer fins on 
s'l,u compli t i fins on ha e tat iI fr ingit, que creim que 
ho ba ' stat de manera i temati a, tcnim l'es~llcU. siste
matic, fet a través del PASSIB, a l'epoca elel Consell 
General Interinsular i, a través de la Uei d'Aigües te
nim la posibilitat ele crear cls organismes de clarifica
ció aelients per tal el'establir un vertader Pla no hiddlU
lic, sinó hielrologic, que ens permeti afrontar aquesta 
problematica. 

En el cas concret ele la Serra de Tramuntana ens 
trobam amb uns recursos hidrologics importants, hi ha 
un total de 125 hect.ometres cúbics, deIs quals són uti
litzables d'uns 85 a uns lOO, pero que ja se n'utilitzen 
uns 75. Curiosament la Serra de Tramuntana, la propar
ció és inversa al total el'utilització que es fa de les 
aigúes a nivel! ele Mallorca, és la població qui en consu
meix el 66 %, i només 33 % va a l'agricultura. 

Per tal d'afrontar aquesta manca el'aigua, i per tal 
de fer front a una demanda creixent, s'han anat anun
ciant que es farien diversos embassaments a tota una 
serie de llocs ele la Serra ele Tramuntana: Almadra, 
Campanet, Uuc, Ternelles, Sa Costera, Torrent ele SÓ
ller, L'Ofre, Oriento Eviclentment, 'ha clonat unes prio
ritats que afecten e l Torrcnt de S He!", Sa Costera, 
Torrent de Uuc i a le Ufanes de 3mpanet. Logica
ment, pero, aquesta anunciada actuació ha provocat 
unes certes inquietuds, inquietuds lógiques i legítimes, 
perque són raonades j comprensible _ L'emba Sament 
del TOITent de SóIJer pot ser que Lengui lIn esdls im
pacte e ologic, pero, en tol ca , le previstes conduc
cions cap a Palma poden donar lloc a tina ccrta de
graclació_ El tema de Sa Costera implica acluar sobre 
una de les zones m enys a lteracle de la Serra de Tra
muntana i en e l cas del Torrenl de Lluc, e l ot d'AI
madra, haurÍem de saber si el Torrent de Pareis, tan 
cantat per poetes i tan objecte d'atenció de diferents 
pintors i persones que s'han preocupat per la grandesa 
de la nostra terra, si aquest Torrent de Pareis sobre
viUJ"la a l a construcció d 'aqtlest embassament. 1 el cas, 
tal vega da, més in'teressant per estudiar el possible 
impacte ecológic seria e l tem a de les Fonts Ufanes que 
estan d ins e l tenne de Cam panet, dins el b ose de Gaba
llí Petit, perque significa o podria significar embassar 
aquesta aigua, una modificació substancial del regim 
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hídric de l'Albufera Gran, ates que el Torrent de Sant 
Miquel aporta 16 hectometres cúbics/any i que difícil
ment aquesta zona humida, si fos objecte d'una detrac
ció global d'aquestes aigües podria sobreviure a aques
ta construcció d'un embassament. l segon, que no no
més és un problema, com hem dit altres vegades, d'eco
sistema d'oceIls i d'altres especies que viuen dins 
l'Albufera, sinó que el desacament de l'Albufera, com 
ja hi ha hagut experiencies historiques, implica neces
sariament una intrusió d'aigua salada, d'aigua de la 
mar que pos aria en perill els pous de la zona més rica 
agrícola de totes les lIles Balears, que és la zona de 
Muro i Sa Pobla. No només per la intrusió d'aigua 
marina, perque faltaria veure si els pous continuarien 
mantenint el niveIl creatic si aquestes aigües proce
dents de les Fonts Ufanes, del Torrent de Sant Miquel, 
podrien manten ir aquest nivell en el cas que l'embassa
ment es fes. 

Per tot aixo, aquestes actuacions en materia d'em
bassaments, han creat greus i logics interrogants, i per 
aixo nosaltres creim que aquesta Cambra ha de ser 
sensible a aquesta problcm2ttica, no només es tracta 
d'actuacions puntuals, perque- clan-era la construcció o 
no ele determinats em bassaments hi ha, evidentment, 
un moclel territorial que volem impulsar. Que és el que 
volem fer amb ['aigua? Volem un ús agrícola, volem un 
ús clestÍnat a alimentar una Palma que es troba amb 
problemes d'abastiment d'aigua? Si feim aquesta opció, 
realment, estam equilibrant el nostre territori o estam 
facjlitant el creixement d'una Palma cada vega da més 

. descontrolada amb el seu procés, de desenvolupament 
urba? És aquesta la política que ens du a crear un equi
libri tantes vegades proclamat i mol tes vegades arnb 
aspectes demagogics entre Ciutat i la Part Forana? 

l l'altre aspecte és ['impacte ambiental que signi
fiquen aquests embassaments. L'alteració del sistema 
hidrologic, s'han estudiat les seves conseqüencies? S'han 
estudiat les conseqüencies sobre els reguius? L'impac
te sobre l'Albufera que deiem abans? Tot aixo esta pon
derat abans de donar una pass a, de donar Ilum verda 
a aquests embassaments? Quin ús es faria d'aquests 
embassaments? Aquests petits ecosistemes que es creen, 
i també es destrueixen, qua n es fa un embassament, 
quin impacte tendrien dins la Sena, positiu, negatiu? 

Quin és, d'altra banda, i aixo és un tema flagrant, 
la informació donacla a les arees afectades, als Ajunta
ments que dins el seu terme han de tenir aquests em
basaments prevists? N'estan informats aquests Ajunta
ments? N'estan informats els Ajuntament dins els quals 
discorren aquests torrents que ara alimenten pous i 
terres de reguiu i que, si aquestes aigües són objecte 
d'una desviació, potser lógica, potser legítima, potser 
positiva, pero aquests poders municipals han estat de
gudament informats iJels responsables de la planifica
ció d'aquests embassaments? En aquest tema, sí que els 
puc dir que, francament, els Ajuntaments, practicament, 
de forma concreta i fidedigna, de forma documentada, 
no saben practicament res de res. A l'Ajuntamen~ de 
Campanet, del qual som Regidor, no hi ha cap infor
mació solvent sobre el tema de les Fonts Ufanes. A 
l'Ajuntament de Selva, jo mateix he hagut d'acompa
nyar el seu ba tIe a les tenes que són previstes el'inun
dar, perque ell no tenia coneixement ele res de res. 

Per aixo entenem que és impresentable que sense 
donar informació als més directament afectats, que són 
els municipis, es pugui continuar fent, es pugui conti
nuar proclamant que hi ha uns embassaments planifi-

cats. l, a més arnés, és evident que abans de donar 
aquesta passa greu, tal vegada de resultat positiu, pero 
que hi ha un interrogant, molt important, s'ha de donar 
audiencia, s'ha d'escoltar a les entitats realment preo
cupades pel tema de l'ordenació del territori, pel tema 
de la protecció del medi ambiento Entenem que no 
es pot dUf endavant una política hidraulica que plan
tegi fets consumats, que no informi els municipis, que 
no hagi escoltat organismes ecologics que han demos
trat la seva preocupació absolutament desinteressada, 
perque aquests sí que no serveixen a interessos, com 
són els deIs GOB o també que no s'hagi demanat a la 
mateixa Universitat de les Illes Balears, que faci un 
estudi sobre ['impacte ambiental que tendria aquesta 
política. 

Jo voldria, senyors del Govern, ignor qui sera qui 
contestara aquesta lnterpeHació, que fessin un esfor~ 
per exposar una política, no per donar-me una serie 
d'excuses sobre si hi ha competencies o si no n'hi ha, 
si hem de respectar autonomies municipals o de Con
sells Insulars, i que no em converteixin el que ha de 
ser una exposició d'una política en una serie es fila
garsada de petites i pobres actuacions concretes. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
En nom del Govern, té la paraula el Conseller del 

Territori, Sr. Jeroni Saiz. 
Disposa, Sr. Conseller, d'un temps de quinze mi

nuts. 

EL SR. SAIZ GOMlLA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Se

ñor representante del Grupo de Esquerra Nacionalista. 
Voy a intentar darle répiica a su intervención y procu
raré que no sea un rosario de intervenciones deshilva
nadas, sino explicar un poco lo que puede ser la polí
tica de esta Comunidad y, lamento decirlo, cuando 
tenga competencia, en materia cle agua, para poderla 
ejercer. No se trata de dar excusas, pero se trata de 
poner las cosas en su sitio. 

Ya lo dije ayer, y lamento tener que repetirlo, us
tedes siempre piden que aquí los debates se hagan en 
profundidad, con claridad, con honestidad, y yo pre
_tendo exponer las cosas con claridad, en profundidad y 
con honestidad, sin concesión a la demagogia. Enton
ces, no puedo hacer ninguna concesión a unos futuri
bIes, pero que de momento no son presentes. Y creo 
que ustedes tampoco tendrían que hacerlo, nos enten
deríamos mejor y podríamos sacar conclusiones muy 
positivas para nuestra Comunidad, pero ciñiéndonos a 
lo que podemos hablar, no a lo que no podemos hablar. 

Yo diría que usted en su intervención ha tenido 
tres partes más o menos diferenciadas. Una parte, de 
una disquisición histórica, yo creo que muy interesante, 
francamente, yo la he encontraelo muy interesante y 
muy ilustrativa, al menos para mí lo ha sido, y supon
go que para la mayoría de los miembros de esta Cá
mara. Es una pena que cuando ha estado hablando de 
toda la historia, se haya olvidado del Tribunal de Aguas 
ele Valencia, institución muy importante y que, curiosa
mente, no tiene intervención estatal, curiosamente es 
puramente popular, democrática y cuya situación se ha 
quedado muy en el aire con esta Ley de Aguas que 
tanto le gusta, muy en el aire ha quedado la situación 
del Tribunal de Aguas. Y aprovecho para decir que 
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nosotros no nos hemos opuesto por intereses privados, 
es que ustedes siempre conl'unden la propiedad privada 
con los intereses privados, y hablan ele intereses priva
dos en un tono muy peyorativo. Una cosa es la gestión 
pública, una cosa es la regulación ele ]¡¡s aguas, y otra 
cosa es la propiedad, son dos cosas absolutamente dis
tintas, y ese es uno de los temas en que se basó nues
tro recurso contra la Ley de Aguas, uno ele los temas, 
el otro era, evidentemente, que la Ley de Aguas entraba 
en competencias que eran de las Comunidades Autóno
mas, y desgraciadamente, nuestra Comunidad no está 
con:emplada en }¡¡ Ley ele Aguas, no es tá . La Ley de 
A¿,;uas prevé y regula la constitución ele la Administra
ción .. Hidráulica, en la Península, donde queda en ma
nos del Estado, de los organi smos ele cuenca, cuyo fun
cionamiento prevé, y hay un artículo específico para 
aquellas Comunidades Autónomas que por eliscurrü- las 
cuencas íntegmmente dentro de su comunidad tienen 
competencia exclusiva. Este es nuestro caso, en teoría, 
pero como no la tendremos hasta dentro de un par ele 
aüos, durante dos aüos, la Ley de Aguas nos deja va
cíos, absolutamente, ele normativa. En estos momentos 
estamos estudiando la constitución de un organismo, 
más o menos semejante a lo que la Ley prevé que 
tendrán que ser los organismos de cuenca de las Comu
nidades Autónomas que tengan competencias exclusivas, 
que en estos momentos podrá ejercer las pocas compe
tencias que tenemos, pero que sirva para un futuro, 
dentro de dos años, poderlas asumir en su totalidad. 
Pero que conste que en estos momentos, esta Ley de 
Aguas que tanto le gusta y que conste que yo lo he 
reconocido públicamente, :v lo ha reconocido el Gobier
no de la Comunidad, y lo ha reconocido la Coalición 
Popular, tiene elementos muy positivos, muy positivos, 
y, entre otros, prevé una regulación integral, un trata
miento integral del recurso agua, cosa muy importante, 
de modo que el que se. haya presentado recurso contra 
algunos puntos, no quiere decir que sea una condena 
total de la Ley. Presenta pun~os muy positivos. 

Bueno, decía que después de esta disquisición his
tórico-jurídica, ha pasado usted a hacer unas afirma
ciones sobre cuáles pueden ser o no, sobre cuáles se
rán las consecuencias, sobre cuáles son las disponibili
dades y cuáles serán las consecuencias de la utilización 
de estos recursos, que yo no me atrevo, aquÍ, a discu
tir. Sinceramente, yo creo que no tengo ni información 
ni formación suficiente para poder establecer aquÍ una 
discusión sobre cuáles son los recursos y cuáles son las 
consecuencias. Porque el decir la construcción de tal 
embalse, la construcción de tal otro traerá como conse
cuencia esto, traerá como consecuencia lo otro, esas co
sas nada más los especialistas, después de profundos 
estudios, que no están hechos, lo pueden decir. En con
secuencia, yo este tema no vaya entrar a discutirlo. 

Y, por último, es cuando ha expresado usted la 
inquietud sobre una serie de obras anunciadas, de unos 
embalses que al principio ha dicho que eran embalses 
anunciados :y que después ha pasado a llamarlos embal
ses previstos. Y aquí, hábilmente se ha pasado de una 
definición a otra, y yo creo que en correc!a gramática, 
son dos expresiones absolutamente distintas. 

Se ha hablado de muchos embalses, se ha hablado. 
Se viene hablando del embalse de Almadra desde hace 
mucho tiempo, y estaba previsto en el proyecto de 
aprovechamiento integral que hizo por los años 60 Don 
Mariano Pascual, estaba previsto el embalse de Alma
dra. Recientemente, EMA YA ha pedido la concesión 

--... 

para construir una pequeiia presa, donde tendría que 
es~ar ubicaQo, donde estaba previsto ubicar el embalse 
una pequefi~ presa. Se ha hablado elcl embalse de Cam~ 
panet, también había una previsión hacía mucho tiem. 
po, estaba en estudio, pero en este momento, digamos 
que la Administración actual, desde que existe la Co
munidad Au1ólloma y clesde que existe una Comisión 
ele Planificación Hidrológica, la única Comisión de Pla
nificación Hidrológica que ha existido nunca y que 
exist e ahora, y que aprovecho para decirle, en la que 
nosotros tenemos una cierta participación, pero no la 
Presidencia, en consecuencia, no poclemos nosotros de
cidir cuando se reúne y cuando no se reúne, desde este 
tiempo, digo, no se ha previsto la construcción de nin
gún embalse. Entonces, toda la argumentación que us
ted me pueda hacer, en cuanto a los embalses previs
tos, las consecuencias de estos embalses, la inquie tud 
de los posibles afectados, la faHa de es tudios ele im
pacto ambiental sobre las consecuencias que pueden 
tener, la falta de información por parte de los respon
sables de la planificación a los Ayuntamientos afecta
dos, evidentemente no existe, porque no están previstos. 
y no se puede hacer una acusación de que se está 
trabajando, se está previendo, sin dar la información 
necesaria, que tienen que tenerla, porque no ha llegado 
el momento de darla, de una información de unos pro
yectos que no existen todavía. No existen. Hay, ya le 
eligo, una petición de una construcción de un embalse 
en Almadra, existe, había un estudio antiguo en Cam
panet, en el 'que se pretendía captar o se pospuso la 
construcción intentando ubicarlo de forma que se pu· 
diera captar las aguas de <des Ufanes», que, por cierto, 
usted dice que está clarísimo lo de <des Ufanes», yo 
creo que los técnicos quisieran tenerlo tan claro como 
usted, para saber el funcionamiento de <des Ufanes» . 
Hay unas peticiones del Ayuntamiento de Palma para 
regular y poder aprovechar caudales, no habla de em
balses ele Sa Costera y de Sóller. Hay otra propuesta, 
también proviniente del Ayuntamiento de Palma, a ni
vel de ideas, simplemente, de captar aguas en Uuc, sin 
necesidad de construir embalses, precisamente, pero no 
hay nada más que esto. 

La disponibilidad de caudales y el saber elónde ha
brá, dónde están estos cauclales restantes, que es cier· 
ta, son ciertos los datos que usted ha dado sobre la 
poca disponibilidad que nos queda, un 10 o un 15 % 
de caudales sin aprovechar, en estos momentos, y estos 
están en la Sierra de Tramuntana, y que está en estu
dio el irlos a buscar, los datos exactos no se saben, los 
tiene que marcar el Plan Hidrológico que no está hecho, 
y usted sabe perfectamente que no está hecho este 
Plan. Y ese Plan será el que decielirá dónde hay que ir 
a buscar estos recursos y para qué hay que aprove
charlos, y la Ley de Aguas prevé claramente cuál va a 
ser la participación de todos los organismos afectados 
en la planificación hidrológica, y prevé cuáles van a ser 
las informaciones públicas y la intervención de los or
ganismos afectados de los Ayuntamientos, etc. Y, en 
esta planificación, que se va a hacer con toda esta 
participación, en esta planificación es cuando se va a 
decidir para qué van a ser utilizadas estas aguas, cuál 
va a ser el reparto que se va a hacer y si se van a 
incrementar estos caudales que sobran, si van a incre
mentar el 73 .% del agua destinada a la agricultura o 
si van a incrementar el 27 .% destinado al consumo do
méstico, 20 % población permanente, 7 % turística, en 
el Plan Hidrológico es donde se va a decidir dónde van 
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a ir estos caudales, de dónde se van a sacar, con qué 
tipo de obras se van a sacar, y posteriormente los pro
yectos definirán estas obras y serán sometidos al estu
dio de impacto ambiental, recuerde usted que lo sabe 
perfectamente, porque se lee todos nuestros Boletines 
Oficiales, que tenemos un Decreto que exige, precisa
mente, para este tipo de obras, exige el estudio de 
impacto ambiental. De modo que se hará este estudio 
y se dará participación a los Ayuntamientos afectados, 
se dará participación al público, y lo van a hacer, evi
dentemente, por la importancia que tienen, van a hacer 
estos estudios sobre el impacto ambiental organismos 
eminentemente especializados en la materia, precisa
mente porque es importante, porque, evidentemente, 
esta agua que hay que ir a buscar a la Sierra de Tra
muntana puede crear alteraciones ecológicas mal utili
zadas, y lógicamente se tendrá en cuenta. En estos 
momentos diría que estoy hablando en aras a esa cola
boración entre instituciones, estoy hablando en nom
bre de todos los responsables de la planificación hidro
lógica, res ponsabilidad que la tiene el Estado, en la 
que nosotros participamos a través de la Comisión. 
Entonces, yo creo que claramente puedo decir, en nom
bre de todos, que está en el ánimo evidentemente, cuan
do llegue a su punto esta planificación, cuando llegue 
el momento de decidir si se hace o no se hace un em
balse, y para qué se va a hacer este embalse, es evi
dente que entonces sí que habrá esta participación. De 
momento, por favor, no hable usted de los embalses 
previstos y de que la gent~ sigue trabajando y no se 
da la información, y que esto es injusto, etc. No' se da 
una información, porgue para dar la información tiene 
que haber alguna previsión concreta, y esa previsión no 
existe. Y esto no son excusas, eso es poner la situa
ción como está. Y yo sé cierto que usted sabe perfecta
mente seguro que no me podrá decir que se esté tra
bajando en el proyecto de ningún embalse, porque no 
se está trabajando en el proyecto de ningún embalse. 
Nadie, en estos momentos, nadie, ni la Administración 
del Estado, ni la Administración Autonómica, nadie está 
trabajando en ningún proyecto ni sigue adelante obvian
do unas informaciones públicas legalmente obligatorias 
y políticamente interesantes e importantes, ni obviando 
estudios de impacto ambiental ni obviando nada. 

Para lo que es su exposición, creo que, francamente, 
no era el momento adecuado, si es que pensaba cen
trarla en esta falta de información, en esta inquietud 
por la construcción de los embalses, que la entiendo 
perfectamente, que exista, pero no para plantearla en 
los términos en que usted la ha planteado. Ahora, cuál 
es la política, eso ya es otra cosa, de eso ha hablado 
usted muy poco, y creo que es el punto, cuál es la po
lítica de la Comunidad en cuanto a aprovechamiento 
de aguas, política que idealmente nosotros haríamos si 
tuviéramos la posibilidad de hacerla y que a través de 
nuestra participación en la planificación vamos a im
pulsarla. Pues usted mismo lo ha dicho, la que marca 
la Constitución, la utilización racional de todos los re
cursos e indudablemente, uno de los recursos escasos 
en nuestras islas, es el agua, en unas, escasísimo, como 
veíamos ayer en el caso de Ibiza o de Formentera, en 
otras, menos escaso, como Menorca, pero, en cualquier 
caso, un recurso limitado y calificado de escaso. Pues, 
cuál es la idea, una utilización racional de estos recur
sos. ¿Por qué pasa la utilización racional de estos re
cursos? Pasa por un óptimo aprovechamiento de los 
mismos, un óptimo aprovechamiento, tanto en la cap-

tación y distribución, de tal forma que se disminuyan 
las pérdidas al máximo, y le estaba hablando de que 
es gravísimo que haya ciudades, como se deCÍa ayer 
de Ibiza, y hay otras muchas que se podrían poner y 
que están en la mente de todos, que tienen porcentajes 
e1evadísimos de; pérdida de aguas, y que una parte se 
reinfiltran y vuelven otra vez al terreno, pero una gran 
parte se va al mar, de estas pérdidas, ese es un punto 
primero. 

El punto segundo del aprovechamiento de los re
cursos es la reutilización del agua residual depurada 
para la utilización en regadío. Una de las ventajas que 
tiene la Ley de Aguas, cuando hace la contemplación 
del ciclo integral del agua, es que precisamente, las 
aguas pueden ser utilizadas, como mínimo, dos veces, 
y es la misma agua que se utiliza dos veces, no es 
un agua que se quita al agricultor para llevarla al 
ciudadano, no. Eso, plantearlo así, representa hacer un 
enfrentamiento entre agricultores y ciudadanos, los 
agricultores también son ciudadanos y también beben, 
y en la zona de Campos IRYDA ha llevado agua pota
ble para beber, además de los proyectos que estudia 
para el regadío de los campos, también, porque tam
bién los payeses beben, me parece. Bueno, entonces no 
puede plantearse nunca en términos de enfrentamien to, 
de dicotomía entre unos y otros. La utilización racional 
exige que el agua sea utilizada, primero, para beber, y 
una vez utilizada para beber o en consumo doméstico, 
sea depurada y sea reutilizada por segunda vez en re
gadío. Después se infiltra en la tierra y vuelve a em
pezar el ciclo. Es, en estos momentos, con la técnica 
actual, el mejor aprovechamiento que tiene el ag'ua, 
utilizarla dos veces, y en eso estamos nosotros y ha 
expuesto reiteradamente el Conseller de Agricultura, 
cuáles son las actuaciones que en esta materia está 
llevando a cabo la Comunidad y que en el futuro deben 
de irse incrementando mucho más, a medida que en
tren en servicio nuevas estaciones depuradoras, reuti
lizar. 

y aquí, como utilización racional de los recursos, 
ya no quedan más posibilidades. Lo que queda después 
es un reparto de estos recursos. Bueno, perdón, que
da la reutilización, queda un tercer punto, porque he
mos hablado de una mejora en el uso de las aguas 
domésticas, evitando que se pierda por las redes, y 
hay una mejora del uso de las aguas en las agricultu
ras, utilizando técnicas de regadío que permitan un 
consumo menor de agua. Este es otro de los puntos 
sobre el que tiene que actuarse. Evidentemente, desde 
los riegos a manta que se empleaban al riego por as
persión y al riego por goteo, los consumos van disminu
yendo, en unos cultivos se puede, en otros no se pue
de, y la ordenación agrícola exige en un sitio de falta 
de recursos que se vayan optando sistemas de regadíos 
que tengan un mínimo de consumo de agua para la 
misma productividad. Y ya, como óptimo aprovecha
miento, no hay más que éste. Después, lo que queda 
ya es la utilización o la distribución óptima de estos 
recursos, de tal forma que, a lo mejor, el mismo con
sumo, los mismos hectómetros cúbicos anuales a con
sumir puedan utilizarse alternativamente de una fuen
te o de otra fuente, a fin ele preservar ciertos agüífe
ros, que son más frágiles, a fin de evitar intrusiones 
de agua marina, a fin de descansar, etc. Eso ya entra 
dentro de la técnica de planificación hidrológica y que, 
lógicamente, no es objeto de debate aquÍ dentro, por
que no es una línea de política generaL La única línea 
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de política general es que esta utilización, los recursos 
quc Sé empleen sean con el mínimo dai'io posible para 
el medio ambiente, para los propios agüíferos que tie
nen que suminjstrar este agua_ 

Lo que yo creo que no es una política ele aguas, 
!la es para plantearlo en este momento, es si elebe o 
no debe ele crecer la ciudad ele Palma y si se elebe o 
no se (,kbl: Lm ' r agua a la ' iud. el (h; Palma , i se debe 

no se debt: seguir < limc lltanc10 ele agua o si se de
ben el ' impon r r tl'icc loncs , prohibi ndo ti \! traer 
agua el· la ' jerra, porqu' las tubería para lI gar de~· 
le Sa os tera has ta Palm u afectarían al pai aj '_ in· 

ceramcnlc, e l' o qll e tá cJt¡ u, O p OI' lo menos en JlU t,:S· 

lra política ha -·s la(.!o iempre claro, y lo bemos di ho. 
que era una políti ca !'iicmpre el e equilibrio y hay que 
00 guir las mejores soluci n para la le tividad, 

s iempre cuando > lén 'quilibrada . E vic1cnt mente, 
si -1 gu de.:! S-I o ' lc rn picrd en I mar y pucd 
ser utilizada para Palma, y es to)' poniendo un ejem
plo, p rque e S el que usted ha pues to, y con 11 n 
hago ahora ninguna a(innación de i debe 11 debe 
u!ilizar e, porque.:! .;) l · digo que e una materia tan 
exclu ivamenl · técnica qu yo no me siento apa ita
do ni preparado para e11 cutirla aquí. Pero es evidente 
que n el caso que se d.eba utilizar l agua de Sa Cos
tera para traerla a Palma, puede traerse perfectamente 
s in que la ' concluccione lengan que constituir ningún 
atenlaelo ecológico. Es un agua que en estos momen
tos se pierde, se va al mar, no se aprovecha, no crea 
los problemas que usted decía, ele las posibi.lidades de 
<des Ufanes» como Albufera, etc., existen estos proble
mas, y los tenemos en cuenta, los estudiosos saben pero 
fectamente que una bajada fuerte en el nivel de las 
aguas elel Torrente de San Miguel podría provocar in· 
tnlsiones en el llano colindante con la Albufera, evi
clentemente, todo esto se tiene en cuenta. En el caso 
de Sa Costera, que se va al mar, éste no es el proble
ma, si el único problema es que no puede traerse a 
Palma por ¡U j condu iones pueelen representar un 

I entado paisajisLi 0, yo, en e te caso, le puedo decir 
que la política el I obierno no va por ahí. La políti
ca de l obierno ' ení l1'acr c:-ta agua a Palma, si es que 
es necesaria, adoptando las precauciones necesarias 
para que el impacto sea mínimo, pero, evidentemente, 
las necesidades de la población de Palma, y digo Pal
ma, porque usted lo ha dicho, pero hablemos ele las 
de Mallorca o hablemos de las de la Comunidad Au· 
tónoma, ésas están por encima. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Conseller. 
Volen intervenir els al tres Grups Polítics. 
Grup Socialista. Té la paraula el Sr. Triay Llopis . 

EL SR_ TRIA Y LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. Sras. i Srs_ Diputats. La po· 

sició del Grup Socialista davant aquesta important 
qüestió, en primer lJoc, é que, al marge d'actuac!ons 
puntuals que poden resoldre petits problemes d'avui 
de curt te rmini , no hi ha dubte que é absolutament 
necessari contemplar i administrar en conjunt tots eIs 
recursos hidraulics de les Illes, de cada illa i que, per 
a<;o, com ha citat molt bé el Conseller d'Obres públi· 
ques, és necessari desenvolupar i aplicar els mecanis' 
mes que propasa la Llei d'Aigües de 1985 i que, per 
tant, cal anar cap a una proposta que doni soIució a 

aquesta canea estranya que són les IIles, perque no 
rcsponen a cap criteri de con[Celeració ni de conca ha
bitual hiclrologica, sinó més bé a uns territoris a-illats 
i que . per tant, han el e resoldre ai'llaclarnent els seus 
pmbkmcs_ 

qucsl org< ni me de cunen que , r a lmcnl, hl L1 ¡;1 

'1 p a J1Leja C0111 UJl organi 111e par! i iraliu i el m(¡c r:t
tic, i n UD org<1niS111 t! bl1ro rali c ni ' tri La m 111 poli
t i , és qui ha de fomentar la f)arli c ip<lció ele luls els 
-en r deIs usuari i ;, qui ha de resuldre, pt:r t' lI lI, 
els po ·siblc. 011rticl s, amb la bona a c llació de la 
par:lUIH, que es puguin proeluir entre oqu ' Is difc r ni ' 
usuaris, s iguin ll . u <l l ' is agraris, per t3nl r ganl -, 1I, ua· 
ri s 1rbe n, iuladnn . podrien lambé ser indus lrial s. 
cte . 

P r tant, que és necessari hannonitz< r t lS quests 
usos per arribar a aqucs t pri n '¡pi c(J!1 s liluc ional ele la 
u tilitza ió opli.ma deJ reC; Ul"S 'seas el I'aiolla i que 
aixo s 'ha de f r a trav~ 1 1" plnnificaeiú hictrologica. 
Aquesla planificació hidrologi a, aquí jo ja discrep 
el'una manera, digucm, habilu al dc la poslura que mano 
té el Govern sobre aque t lema, perque la lectura del 
DecreL de Tran feren cics, en roa "ria el'Obres Hielrau· 
1iques, és bastant elar en el sentit que la planifícació 
hidrológica es planteja com una funció comparlida, 
concurrent entre l'Estat i la Comunitat Autonoma j 

que, cnc1 mé, aqucs ta coHaboraci6, com a resultal 
d"lquel>t on urrcncia, L ~ com a lIoc per e lablil'· e, 
p r dur· ·e endavan L la Com issió de Planifi c ió Hidro, 
logica, que ja es lava l' oda ele dos anys <1mb anterio
ritat j que per probl roe ab oJulament incomprensi· 
ble, 111 aque ~ ¡ue pel- egona veg<1 cIa coneixem. el 
si el Presielent i el Vice-president, si convoca o no con
voca, r a lment no fLtDCion<1. 1 no funciona, jo r ·e que 
pe - una manC<1 d'in tres, perq ue no cree que h i h<1gi 
vOluotG'lI, per parl elel Pres ident, que ho igui d'<1cord 
<1mb 1 Decr -t, per entorpir en < bsolut les reunion o 
I , r ine qu aquesta omissió de Plani(i ació .llidro
logica, en aquest temps, en un any i mig ja lI a l-g, hall
rj ", pogut dur endavanl eles q le e ICllen nques~es 

compel:'!l1 ie i que aquesta CornL. · ió que, a l com en!;<1-
mel t, quan e li scutia el pl'océs de transferen cja, em
b lm'" qll poch-;a quedar despenjadn , i que v s le _ em· 
hlava que podria converlir- en un rcsidu abocat a la 
seV<l cli olucj6, realmenl, lornava a ag:.1far, a través del 
Decrct ele Transferencies, un paper important que a 
cap m menl n se li ha donat. 

Per altra part, i en relació amb_ I tema concret de 
la InlerpeHa ió, que són el mbass mcnls d la serra 
el Trnmuntana, cal dir que els diferent es tuctis que 
'han anat rent, i que no han esla! secrets, han esta! 

públics, com 56n l'estudi deis recurso hid)-aulic '10-
tals de Balears de 1973 o el PA SIB, de 1982, aproxi
madamenl, P]< d'Aba timent i Sanejamcnt de les mes 
Balear, tots proposen una hie d'embassaments a la 
cerra de Tramuntana que coincideixcl1, e pecialment 
amb els de Uuc, de Campanet i d'Almadra. Després 
hi ha diferents propostes, que no Ó cOÍJlcidents e? 
els do ludis, pero en aque t tre hi ha un prinC1-

pi ele c incidencia quant a arees adequades, si eJs e -
tudis ho confirmen, per poder ajudar a resoldre e1s 
problemes de regutació s llperficials d'aigüe a filia de 
Mallorca. Simultaoiament, també. s 'ha de coneixer que, 
com a mesure excepcionals contra la secada, són unes 
neis, de tres Beis que s'han anat. renovant anualrnent, 
des de fa ja algun any J hi ha c1ues obres concretes 
o dues idees concretes, perqlle no es poden con jderar 
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: obres, són la regulació del sistema Almadra-Solleric
Massanella i la regulació del sistema Uuc-Sant Miquel, 
que són incorporades al Pla d'Obres Públiques, al Pla 
Nacional d'Obres Públiques, a través d'aquestes tres 
lleis i que, per tant, tenen aquesta qualificació d'inte
res general. I que es troben absolutament pendents de 
profundització, d'estudi, de veure avantatges i desavan
tatges, impactes ecoLogics, obviamen1, conseqüencies 
hidrologiques a aItres arees o a aItres zones, per ar
ribar a trobar aquesta solució que crec que és impor
tant, de cap manera crec que sigui una cosa discuti
ble, almanco pel Grup Socialista, de donar satisfacció 
a la necessitat d'aigua de boca, d'una població que és 
la població de Palma i municipis confimmts. 

Per últim, també, vull deixar també clara la nos
tra opinió, el nostre criteri que els estudis i projectes, 
avui per avui, practicament ja tots, es troben en mans 
de la Comunitat Autonoma. La seva redacció i elabo
wció, uns perque ja ho eren d'acord amb el Decret de 
Transferencies de fa un an)' i mig, perque només es
taven exceptuades les obres d'interes general, i ara ja, 
diguem que to1s, perque a través elel canveni que la 
Comunitat Aut6noma ha signat fa mclt ¡Jaques setma
nes amb el Ministeri el'Obres Públiques, amb l'Aclmi
nistració Central, també se li ha conferit la reelaceió 
i elaboració, per 1ant, la fase previa de totes les obres, 
incloses les el'inter~s general. 1 que, a més, com és 
sabut la Comunitat Autonoma va rebre el 100 % elel 
perso~al, deIs mitjans, per tan~, que hi havia dins ~a 
ComunitaL, dins I'Administració Periferica en matena 
el'Obres Hidrimliques i que, per tan', no tan sol:o; no 
és possible actuar dins aquest camp sense coUabora
ció i sense coordinació, i no vull ser pesat, perque COI1-

sieler que és absolutament imprescindible, que el pro
blema és molt greu, sinó que crec que sera molt di
fícil arribar a una solució el'aquests ternes; avanc;:ar i 
agilitar tots aquests esludis que són ele per si llargs 
i són ele per si laboriosos, sense que hi hagi, no ja 
dic coHaboració, sinó entusiasme per part del Govern 
de la Comunitat per eleelicar-s'hi. Jo crec que aquest és 
l'esperit, precisarnent, ele la Moció que es va aprovar 
a l'Ajuntarnent de Palma, que l'altre dia els esmenta
va, Moció un~mil11e, on s'expressava la volun~at d'inte
ressar ele la Conselleria el'Obres Públiqucs que, d'acord 
amb l'interes de tata Mallorca, i aixo és molt impor
tan1 recalcar-ho, resolés el problema d'abastiment d'ai
gua po~able de Palma i, simultaniament, que una ve
gada conCl-etaela la solució, totes aquelles obres que 
rossin d'interes general, s'anas conjuntament a clema
nar la financ;:ació estatal neces:,aria. També aguest, vllll 
dir que és l'esperit ele l'esmena introelulda al Congrés 
de Diputats, en els Pressuposts Generals per a l'any 
que ve, per poder, prccisament, ja elur enelavant, tan 
rapidament com sigui possible, aquests estudis espe
cialitzats i profuncls que són necessaris per no come
[re cap error en les c!ccisiollS que es puguin prenelre, 
i també crec, i volclria que s'acceptés l'acord, que ta111-
bé aques! és l'esperit amb el qual es volen escometre 
cls convenis ele tipus economic, complemcntaris de la 
fórmula de finan<;ament que s'ha arribat en aquests 
clarrers clies en materia d'obres hiclrauliques i especial
mcnt en materia de proclLúmenl el'aigua potüble. 

fvloItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat 
Vol replicar? 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Quan no hi ha 

política no es pot explicar la política, no es pot expli
car el buit, el no-res. Jo ja em temia que sortiríem 
el'aquí, no jo personalment, perque les InterpeHacions 
no es fan per satisfacció elel Diputat o del Grup que 
les presenta, sinó per coneixement general de la Cam
bra, sabia o em temia, i s'ha confirmat, que sortiríem 
el'aquí igual que havíem entrat. Quina és la política 
elel Govern en materia hidraulica i concretament sobre 
cls embassaments de la Serra de Tramuntana? Cap. 
Surt aquí el Conseller el'Obres Públiques i Ordenació 
elel Territori i a base de les habituals excuses de fal
la de competencies, etc., etc., acaba elient-nos, cosa que 
personalment he quedat estorat, que no, que no ho co
neix, que no ho sapo Pereloni, pero vos te té un Servei 
Hidraulic elins la Conselleria, voste té un Senlei Hidrau
lic, quina política fa? Ens l'ha explicada? S'ha remes 
als estuelis, a les coses que s'havien fet abans, que pa
reix que així mateix vostes n'cstan una mica informats, 
pero voste és el Conseller. voste és un membre el'un 
Executiu que ha el'impulsar una política sobre una arca 
que quan el procés de transferencies sigui acabat, ten· 
drá competencia exclusiva, logicament, elins el marc de 
la L1ei el'Aigües, ele la Constilució, etc., e1c., peró aix6 
és una arca de gran responsabilitat. Quau jo li he plan
tejat tota una serie d'interrogants, perql\!~ el tema ele 
les aigües no és un terna alllat, sinó que va "inculat 
precisament dins l'altra area que vos 1.e té. No l'omés es 
~racta de fer embassaments, ele fer obres públiques, és 
orelenaéió del territori, i voste lambé ho és, Conseller 
d'Orelenació del Territori. Quin model territorial té? 

Hem ele donar aigua a Palma. l)'acorel. N"o es trac
ta ele discutir aixo, és trac'a ele veure si vosL'es ten en 
una política global, sobre el terna concre~ que hem 
plantejat aquí o no la tenen, i hem ele reconeixer que 
aquesta política brilla, com a tantes altres arees 
el'aquest Executiu, per la scva total i absoluta abscn
cia. Per tant, hem de concloure que 110 hi ha poWíca 
hidraulica, no hi ha política hidraulica, i com que no 
bi ha política, deixam que les coses es vagin fent a 
través el'estuelis, a través d'actuacions vagues, peró sen
se marcar unes línies polítiques. 

TenÍem la impressió que aquest Govern, i concre
lament aquesta Conselleria, i sobre aquest tema con-

'-el, és un vaixell que navega, pero que navega i en 
Unia de fila cap a les roques. Perque evidentment la 
:iocietal no els ha posat al davant el'unes competencies 
ele tanta transcenelencia per a la societat com és la ma
teria c\'aigües, perque un Conseller surli a aquesta lri
buna i sigui absolutament incapac;: de definir les iínies 
d'actuació. Cap ni una. No n'hi ha ele línies el'actuació. 
I reiter que els afectats no .. són in[ormats, no llomés 
he anal a parlar per Seh·a i Call1panet amb la gent, i 
ji elic a voste que vagi a parlar amb els pagesos ele la 
zona ele Sa Pobla i de Muro, i em c!igui a veure quin 
és J'esperit que hi ha. Hi ha un esperit fatalista, típic 
d'aquest poble de Mallorca, aquestes institucions no 
inspiren confianc;:a als ciutadans, la res posta, quan ju 
he p2xlat amb els pagesos ele Sa Pobla, ha eslat de 
dir, tanmateix ho faran, si volen, ho faran, per:') no, 
aixo no és l'esperit, vostes han ele ser represcntatills 
c\'aquests pagesos, vostes han ele parlar amb ells, els 
han ele parlar ele la conveniencia d'aquests projectes o 
no, pero el que no pot ser és que quan un govern és 
interpeHat, perque el Reglament dóna aquesta possibi
litat i, a més él més, l'Estatut eliu que al Parlament li 
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correspon la [unció de control de l'Executiu, aquesta 
[unció de control es limiti, acabi amb una sortida el'un 
Consellcr, aquí, parlant de, 3mb quatre excuses com
petencials o excuses institucionals, per clir-nos, absolu
tamen t, no-res. 

Jo crec que en política hidraulica, com he dit tan
tes vegades, haurem d'esperar que sigui un altre Exe
cutiu, esperem que de progrés, que sigui capa~ de de
finir-la. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracics, Sr. Dipulat. 
Sr. Conseller d'Ordenació del Territori, té la pa

raula. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Gracias, Sr. Presidente. Yo lo siento mucho, Don 

Damián, se ve que no nos entendemos, porque habla
mos idiomas distintos, pero ya le dije en cierta oca
sión, que yo soy castellano parlante, y entonces, yo me 
entiendo mejor en castellano, y lamento que usted no 
]0 entienda. Y claro, no entiende lo que le digo o bien 
he de suponer que su única y gran preocupación es 
saber si las higueras de Campanet podrán seguir sien
do regadas o no, porque aparte de esto, sinceramente, 
no entiendo su segunda intervención. Y se lo digo cla
ramente, no la entiendo. 

Porque usted sigue centrando su grave preocupa
ción y acusándome de no sé cuantas cosas, porque no 
hemos ido a informar a los payeses de Selva, de Cam
panet i de Sa Pobla sobre las obras que vamos a ha
cer y las consecuencias que van a tener. Y le he dicho 
claramente que no sabemos en estos momentos cuá
les son las obras que vamos a hacer. Entonces, cómo 
vamos a informarles de las obras que vamos a hacer. 
El que no se sepa exactamente qué obras se van a 
hacer, no quiere decir que no se tenga política, esta
mos confundiendo la política con las obras, y yo qui
siera saber si usted estaba interpelando al Conseller o 
al ingeniero. Y me parece que de una manera bastan
te fina y discreta le he dicho que en esta tribuna es
taba el Conseller y no el ingeniero, y que consecuen
temente no iba a entrar a discutir temas técnicos. Por
que creo que no es la tribuna, y además, yo aquí, como 
Conseller, no como ingeniero, no estoy para hablar de 
problemas técnicos, no estoy para hablar de proyectos 
concretos, como usted está pidiendo, mientras sean fu
turibles, el día que haya un proyecto aprobado por la 
Conselleria y por el Gobierno, usted me puede expli
car todos los datos que quiera sobre este proyecto, que 
yo se los voy a dar. Pero no se trata de esto, el caso. 

Yana puedo haber sometido a evaluación de im
pacto ambiental un proyecto que no existe, y aquí yo, 
en esta oportunidad, he de coincidir, menos en una 
cosa, que después le voy a matizar, plenamente con la 
intervención del Portavoz Socialista, en su momento se 
hará. Evidentemente, los estudios de planificación que 
en cierta forma están, en una primera fase, contenidos 
en el Plan Hidrológico que no llega a mucho más esta 
primera fase del Plan Hidrológico, no llega mucho más 
allá de un estudio de los recursos, de los que usted 
ha hecho gala de que lo sabe perfectamente, los espe
cialistas que han hecho el Plan no los saben todavía, 
usted ya lo sabe, de acuerdo, supongamos que tiene 
razón, es igual, 10 hectómetros, más o menos, no vie
nen al caso para lo que estamos discutiendo, dentro 

de estos estudios indubtablemente, dentro de estos 
aprovechamientos, y lógicamente tendrán que aprove
charse las aguas ele la Sierra, porque 110 hay otras, ha
brá que ir a hacerlo, a la hora de escoger una alter
nativa u otra se medirán cuáles son las consecuencias 
ecológicas, y antes de hacer un emb<:llse en Campanet 
se verá si trae consecuencias o no, se valorarán estas 
consecuencias, que en esto consisten los estudios de 
valoración de impacto ambiental, en el sentido más am
plio de la palabra, se evaluarán las consecuencias po
sitivas o negativas y de esta valoración se tomará una 
decisión. La política, lo único que es la línea política 
es decir, estamos estudiando y tomaremos la decisión 
que en aquel mome~'to sea más conveniente en fun
ción ele estos estudios. Pero si no están hechos estos 
estudios, y no están hechos, ni los estamos haciendo 
nosotros en estos momentos, difícilmente puedo decir· 
le cuáles son las obras, eso no es no tener política, le 
he dicho cuál era la política. La política era la utili
zación r<:lcional de los recursos, es idos a buscar don~ 
ele están, buscar la reutilización, el mejor aprovecha
miento tanto de los domésticos como de los agrícolas 
y si le faltaba a usted lo último, también se lo vaya 
decir claramente, y me voy a remitir a esta Ley de 
Aguas que tanto le gusta. Dentro de los usos previs
tos, dentro de la prioridad de usos que prevé la Ley 
de Aguas para el agua es prioritario el uso de abaste
cimiento de la población sobre el uso agrícola. Si era 
eso lo que usted quería escuchar, está contenido en la 
Ley. Y, consecuentemente, nosotros lo vamos a respe
tar, lo tenemos que respetar, es la Ley. Aparte que 
me parece que es lógico y evidente. Y, por otra parte, 
como le estaba diciendo antes, dados los porcentajes 
de utilización de las aguas, siendo que el 70 % o el 73 
es uso agrícola, y el 27 es uso doméstico, evidentemen
te un pequeño ahorro porcentual en el uso agrícola 
permite incrementar muy fuertemente 'el uso domésti
co. De modo que, lógicamente, por ahí es por donde 
tienen que ir los tiros. Yeso es la política hidráulica 
que tenemos. Y la política va a ser ir a buscar el agua, 
y ahí estoy de acuerdo con lo que ha dicho el repre
sentante del Grupo Socialista, se van a hacer estos es
tudios que no se habían podido empezar hasta ahora, 
la única discrepancia es en el tema de la Planificación 
Hidrológica, y yo lo voy a dejar zanjado de una vez 
por todas, porque ya no tengo ganas ele reiterar una y 
otra vez, que siempre se sigue hablando de esto. 

Sr. Triay, usted sabe perfectamente que las Comi
siones las convoca el Presidente, no el Vicepresidente, 
el Presidente es el Director General, evidentemente el 
Vicepresidente, el Dirctor General del Gobierno de Ma
drid, el Vicepresidente, que soy yo, se lo ha pedido 
reiteradamente y reiteradamente ha contestado que 
para qué va a reunir la Comisión si esta Comisión lo 
primero que tiene que hacer es estudiar el Plan Hi
drológico y, como consecuencia del mismo, empezar a 
organizar estudios, y si el Plan Hidrológico no lo tie
ne terminado, el Ministerio no lo tiene terminado, para 
qué va a reunir la Comisión de Planificación, y siem
pre ha dado largas. Más concretamente, en el momen
to de la firma del convenio, cuando le expresé la sa
tisfacción de la Comunidad Autónoma porque por fin 
se firmaba este convenio, con prácticamente un año de 
retraso desde que se había empezado a hablar, confir
mó, pero que no se anime excesivamente la gente, por
que la firma de este convenio no quiere decir que en 
dos meses se hayan resuelto todos los problemas hi-
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drológicos, que no se anime la gente, eso lo que per
mite es empezar a trabajar. El trabajo a través de la 
Comisión de Planificación, ya digo que estaba ahí de
tenido, porque realmente la Comisión no tiene ningún 
arma para poder trabajar. El otro, los proyectos, los 
estudios, en el proyecto, en el Decreto no es~aba pre
visto el trabajo conjunto, está previsto que estos es
tudios, que la competencia es del Ministerio, pudiéra
mos colaborar y en el convenio hemos establecido como 
evidentemente el personal funcionario transferido no 
es suficiente ni suficien~emente especializado para ha
cerlo, está previsto, y por eso con su enmienda se van 
a destinar 50 millones para poder contratar consulto
rios ajenos a nuestros propios servicios, porque no los 
tenemos suficientes, ni el Ministerio ni nosotros, con 
esos dineros se van a hacer los estudios, en los cuales 
va a haber una intervención nuestra, evidentemente, 
habrá una codirección de los estudios y, lógicamente, 
el peso fuerte lo llevaremos nosotros, de esta dirección, 
porque somos los más interesados, y en eso hay un 
acuerdo total. Y como sí hay interés en hacerlo, y hay 
todo el interés y todo el entusiasmo que usted pedía 
al Gobierno, a la media hora de haberse firmaclo el 
convenio, ya estaba la Comunidad Autónoma contra
tando con el Centro ele Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas, y hoy en estos momentos están, o en 
estas horas de este día, han estado ya los especialislas 
recorriendo la Sien'a precisamente para, le va a en
cargar la Comunidad Autónoma, adelantándose a la co
laboración con el Ministerio que, por razones burocrá· 
ticas, siempre es bas:ante más lenta, está adeIantúndo
se ya a un organismo autónomo del propio Ministerio 
encargándole la sintetización de todos los estudios de 
que disponemos ahora, en estos lTIOmentos, para que 
t:sas acciones como consecuencias ele la sequía, que no 
son tan puntuales, por-que cuanelo se está hablando de 
estudiar tres sistemas importantes de la Sierra norte 
110 se pueden calificar como acciones puntuales, son 
bastante más importantes ya desde ahora mismo pue
de empezarse el estudio de estas tres posibilidades y 
llegar a la conclusión que corresponda. Y aquí, vuel
vo a repetir, al Sr. Damián, si es necesario construir 
un enlbalse, se va a construir un embalse, pero esto 
no quiere elecir que sea una polí!ica de obsesión por 
la constnlcción ele embalses, como decía el otro día la 
televisión, que había tenido el franquismo, no es una 
obsesión por construir embalses, ni es tampoco una 
renuncia a construir embalses. Se van a construir los 
embalses si se llega a la conclusión ele que es el úni
co medio para podel' aprovechar estos caudales, si se 
pueden aprovechar aguas que se pierelen en estos mo
mentos en el mar, sin necesidael ele constnlÍr embal
ses, porque, realmente, la construcción ele embalses 
crea muchos problemas, muchos problemas de orden 
e::.olÓgico y de orden económico, y se pueden aprove
char estos caudales mediante regulación a través de 
pozos, que es posible en algunos casos, entonces se 
hará a través de pozos. Pero la política, si usted pre
tende una definición de que yo diga que nuestra po
lítica es construir embalses, uuestra política en con
creto, objeto ele la interpelación, postura del Gobierno 
en relación con los cm baIses de la Sierra, la postura, 
si pretende que la política sea elefinir si vamos a ha
cer embalses o no vamos a hacer embalses, entonces 
es~oy de acuerdo con usted, no hay política. Si la po
lítica es elecidir en cada momento qué es más conve· 
niente para la colectividad, entonces sí hay una polí-

tica. Haremos en cada momento lo que sea más con
veniente. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Aquesta Presidencia decreta un descans de deu mi

nuts. 

II.-3) 

El punt següent es el 1.707, relatiu també a 1nter
peHacions. Sra. Secretaria, per favor, vol proeeelir a 
la lectura de la 1nterpeHació del Grup Parlamentari 
Esquerra Nacionalista. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«lnterpeHació: InterpeHam el Govern de la Comu

nitat Autonoma respecte de l'actuació contradictoria i 
en manca de la deguda política preventiva respecte de 
la cac;:a, comercialització i consum d'aus migratóries, 
fonamentalment tords a la temporada ele cac;a que ha 
comenc;at el passat mes de setembre». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretária. 
Té la paraula, per defensar la InterpeHació, en nom 

del Grup Esquerra Nacionalista, el Sr. Sebastiá Sena 
i Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Grácies, Sr. President. Bé, que més voldria jo en 

aquests moments que tranquiHament poeler anal' a so
par ele torels amb col, que, ele fet, que, de fet, m'agra
den i que crec que certament enguany aquest tema és 
problemático 

Bé, Esquerra Nacionalista-PSM ha ele dir que va 
presentar aquesta 1nterpeHació a un moment molt pre
cís, que era en el moment que hi havia tot un conjunt 
de eleclaracions i contradeClaracions, i jo crec que una 
ceria elescoordinació i un encontre gros d'interessos, 
també s'ha de dir, i, per tant, la 1nterpeHació era, 10-
gicament, sobre les eontradiccions que nosaltres veiem 
c\avant tot aquest tema. Bé, hem ele fer una alaban;:;a 
al Govern d'un fet, i l'afabanc;a és que ha fet uns cle
crets el'Agricultura i de Sanitat, decrets que són rela
tivament valents i que són importants i que, ele fet, fa 
que bé, que nosaltres en principi pensam que no hi 
ha cap Grup Parlamentari representat aquí, almenys, 
aixo és una afirmació que la veim clara, per la prac
tica que duim, que no desi!gem que aquest tema es 
resolgui per a bé i, per tant que es pugui cac;ar amb 
tranquiHitat, si bé també és ver que els tords s'hau
rien de conservar en gran part, perque hi ha perill 
d'extinció cada any, perque hi ha massa escopeters, no 
només ca<;adors, sinó molts d'escopeters, pero, en ele· 
finitiva. la veritat és que desitjaríem que aquest tema 
anas per bé i no creim que haguem de dir enlloc que 
ni el Govern ni cap Grup Parlamentmi aquí represen
tat és el culpable que no es pugui ca;:;ar. Nosaltres, 
Ztmb aixo, volem llevar públicament aquesta bubota, ja 
sabem que hi ha gent que dóna la culpa al Govern, 
gent que dóna la culpa als ecoIogistes, gent que elóna 
la culpa no sabem exactament a qui, la veritat és que, 
per tant, hem de partir el'aquesta veritat absoluta, que 
és un tema important, el Govern, creim que en part 
ha actuat amb seny, tecnicament amb correcció i amb 
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una certa valen tia, pero al mateix temps, hem d'entrar 
en unes contraeliccions que són les que ens han dut a 
presentar la InterpeHació. 

1 creim que de les contradiccions se'n poden de· 
rivar, pcrrectamcnl, UII S acluacions futurcs que peno 
am que poden el' fins 1 tOI posiL.ivcs P 'J' ¡ nir una 

tranquiHitat lots, pcr a la sal ul pública, Jbgi amenl 
pcr als car;adors, i logic~lJ11 III per a lo ta] poblaci6 
d'aque l s il1e . Perque lar, per a nosallr é pI" o
cupanl 1 fet que hi hagi e 'onomies famiJiars que han 
palil p r no podel' c3lrar o pl:r no podel' vendre, g. n t 
que ti agrada molt mcnjar-ne j que n.o en menja i, al 
mateix lemp , gent que no en ls arlllL~s que huul'ia 
ele venclre. Ens preocupa, j nosaltres no 50m en abso
lut partielaris ele perjudicar ningú en la seva activitat 
economica i, en conseqüencia, creim que és un tema 
important i que s'ha de veure tranquillament, amb hu
mor i llevant totes les crispacions possibles. 

Les contraeliccions, segons nosaltres, són eliverses , 
i la primera és a veure si hi ha hagut prou informa
ció, perque, per a nosaltres, quan deim informació, no 
ens referim a pagines de diari o a minuts de televi
sió o ele radio, sinó que ens referim al que és el bessó 
de la informació. Si aquesta informació ha estat clara, 
precisa o de vega des ha estat contradictoria. 1, en 
aquest sentit, com a contradicció, si bé els darrers dies 
pareix que aquest tema s'ha anat resolent, hi ha hagut 
un mes i busques en que nosaltres hem observat con
tradicció entre Direcció General de Sanitat, SECO NA, 
Direcció General de Consum i quan deim Direcció Ge
neral de Consum no ens referim al Director Genera] 
de Consum, sinó a una area de la seva actuació que 
són els menescals de tots els pobles el'aquestes illes. 
Molt concretament dins les contradiccions hem de par
lar del Director General de Sanitat, que certament ens 
ha preocupat molt, al Grup Parlamentari; i creim que 
ha preocupat molt a tecnics, gent interessada, senzilla
ment, en el tema. Les seves intervencions a diversos 
mitjans de comunicació, igual que les d'algun tecnic 
de laboratori del Govern de la Comunitat, pensam que 
han estat intervencions contraclictories i que han fet 
que hi hagi falses expectatives i sobretot han fet que 
molta gent no sabia exactament a que s'havia d'atenir, 
i "ixo és un tema que, des d'un punt de vista polític, 
pensam que s'ha de saber rectificar el'hora i sobretot 
donar les ordres precises. 

Hi ha un tema administratiu que també per a nos
altres és contradictori, i és el tema de les llicencies de 
ca·c;:a. Nosaltres sabem que en torn a dia 20 d'octubre, 
encara hi va haver alguna concessió de llicencia de 
cac;:a que se sabia per part de l'Administració que era 
llicencia de cac;:a per cac;:ar tords, basicament tords. Nos
aItres creim que en aquest sentit, bé, s'hauria de te
nir una actuació, diguem, molt més concreta i cohe
rento Se sap que dins els cac;adors hi ha molta gent 
que són pagesos que amb la cac;:a del tord tenien un 
suplement economic familiar important, perque es de
dicaven a vendre aquests tords i els ajudaven econo
micament, per tant, voldríem insistir en aquest detall, 
que no es concedissin llicencies quan se sap que són 
per ca~ar tords, quan sabem que aquest problema exis
teix. I ens atrevim a dir aquí que suggeriríem que l'Ad
ministració Autonomica tomi els eloblers que ha co
brat de les llicencies concedides per a la caya ele tords. 
1 ho deim perque aixo pot ser un fet positiu per a 
l'opinió pública i sobretot per a aquests ca~aelors que, 
en aquest moment, es troben amb aquesta contradic-

ció, que han demanat una !licencia de ca~a, se sap que 
en molts de casos és per a tords, i ara pensam en gen! 
pagesa, i es troben que no poden ca~ar i es troben que 
no saben amb quines expectatives ens trobam. 

I aquest és el tema que també volem aborelar com 
a tcma dc present, com a tema de futur i com a tema 
una mica, contradictorio I són les previsions que exis~ 
tcixcn per a tota la temporada. És a dir, pensam que 
no es poelen crear falses expectatives i que cal donar 
una informació puntual, com la que ahir es donava als 
mitj ans de comunicació, si bé també hem ele dir que, 
entre un mitja de comunicació i un altre, les daeles no 
acaben de quadrar, no sabem exactament quina és la 
causa, i esperam rebre, el Grup Parlamcntari, la infor
mació soHicitaela per escrit, que el Conse!lcr de Sani
lat ha dit que ha remes, pero que no ens ha arribat, 
per poder fer I'estadís tica adequaela i per poder veu
re, amb exactitud, les elades. Ara, sí que hem el'afir
mar que, en aquest sentit, soHicitam una informació 
puntual, com la d'ahir, si bé pot ser amb més exac
titud i amb manco discord~mcies, pero, al mateix temps 
saber, i aquí hi ha una part important ele la Interpel
lació, saber quin es previsions es tenen, quina intuició 
i previsió política es té davant del tema. I ho dic, 50-

bretot, perque no hi hagi falses expectatives, perque 
no hi hagi demagogies i pcrque no hi hagi falses cul
pélbilitats en aquest tema de la cac;a. 

Llavors, també volem soHicitar en aquest debat una 
opinió o saber que es fa o que es pensa fer ambo tots 
aquests torels que es troben morts darrerament i que 
de cada dia se'n troben més a zones de Mallorca de
terminades , i a nosaltres se'ns ha explicat que a la 
zona c\'Alaró, la zona de Manacor, Son Servera, Arta, 
se'n troben amb bastanta de freqüencia i són tords que 
no se sap per que han mort i m'agradaria saber que 
es pensa fer amb aquests tords morts i, sobretot, veu-

. re les expecta tives. 
També ens interessaria molt plantejar e1ins aquest 

marc de contradiccions una mica el sistema científic 
si es vol, polític, al mateix temps, que se segueix en 
tota aquesta tematica, i nosaltres crcim que necessa
riament hauria el 'existir una coordinació institucional 
entre les dues Conse!leries afectades, Sanitat, Salut, 
Agricultura, SECONA, per tal que uns especialistes, 
que sabem que ]'Administració Autonomica en té al
guns e1ins els seus funcionaris o ca.rrecs ele confianc;a, 
pero que una coorelinació d'especialistes existís, junta
ment amb tots els que eluen la responsabilitat del SE· 
CONA , i qui diu SECONA diu guarderia forestal, per 
tal de, per una banda, fer un seguiment concret ele la 
contaminació radioactiva, pero, al mateix temps, per 
explicar la problematica d'aquesta contaminació amb 
preclsJO a l'opinió pública. 1 quan eleim amb precisió 
volem dir que hi ha d'haver dues vessants: la cientí
fica, pero també la pedagogica, la didactica, perque, 
certam nt, és important que es digui que, per exem
pIe existeix el cesi 137 a 87 mostres, o el cesi 134 a 42 
mostres, pero al mateix temps 'ha d 'explicar que és 
3jXO del cesi 137, que és aixo elel cesi 134, quins efec
tes pot tenir, i aixo, evidentment, des d 'un punt de vis
ta puntual, sabem que és un deIs aspectes més bene
ficiosos per a la salut pública, perque la gent pugui aga
far una opinió ponderada i saber un poc a que atenir
nos. En aquest sentit, sí que volem suggerir, i ho plan· 
tejam ja en aquest debat, perque pentura si s'atenen 

un poc les suggerencies no hi haura ni moció subse
güent, perque creim que el Govern pot perfectament 
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atendre-ho i creim que facilita la seva actuació, aques
ta coordinació institucional interna de I'Administració, 
aquesta única veu des de I'Administració Autonomica 
a l'hora que hi hagi una resposta i una explica ció pú
blica i, sobretot, aquesta tasca científica-pedagogica-di
dactica que pensam que és urgent que es doni, perque, 
si bé la tematica de la contaminació radioactiva des 
del punt de vista científic sabem que hi ha opinions 
contraposades, opinions diverses, i sabem que és sus
ceptible de molta demagogia, com a un debat públic al 
qual assistírem, certament, pensam que certes coses sí 
que convé explicar i molt concretament a la gent, per
que sapiga a que atenir-se. 

I acabant la nostra intcrvenció, volem sol'licitar que 
certament, i suposam que el Govern ho continuara fent, 
continul l'analítica i la informació puntual, pero que no 
sigui una analítica només per dir, bé, ara farem aixo 
o aixo altre, és a dir, que hi hagi una línia d'actuació 
coherent, una líuia d'actuació de previsió de futur, que 
sigui una cosa que tots els Grups assumim com a cosa 
coHectiva, per tant, culpes no en té ningú, sinó que 
són unes circumstáncies doloroses les que ens duen 
que enguany no es pot cac;:ar ni consumir, fins ara, una 
serie d'aus migratorics, i, a l mateix temps, que s'aten
guí al que nosaltres cntenelríem com a elues mesures 
de present i ele futur 1110lt fácils de fer i que, a la ve
gada ajudarien, des d'una optica, no només de les Illes, 
sinó internacional, que aquest tema es pogués coneixcr 
més i a tenir previsions de futur. Ens rcfcrim a in
tensificar, fer una campanya de recuperació d'anelles , 
una campanya molt seriosa de recuperar el maxim 
d'anelles d'ocells migratoris que arriben a les Illes Ba
lears, per tant suggeriríem una campanya institucional, 
que el Govern' es dirigeixi als ornitolegs, als biolegs, a 
la guardia fore·stal, pcrque aquesta campanya es fes, 
recuperar anelles i, al 111ateix temps, fer una gran cam
panya d'anellament. Cl-eim que ajudaria molt al conei
xement de la dinamica de les aus migratories i, en de
finitiva, que, per ventura, d'aquí uns meso s i la tem
porada que ve, aquest probl ema, potser minvas i que 
tendríem un grau de coneixement molt superior del 
que hem tengut i que ha donat lloc a certes contra
diccions. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes graeies, Sr. Diputat. 
Per part del Govern demana la paraula el Conse

Iler de Sanitat Sr. Gabriel Oliver i Capó. 
Disposa, Sr. Conseller, d'un temps de quinze mi

nuts. 

EL SR. OLIVER CAPO: 

Gracies, Sr. President. Demanaria si pot ser divi
dir la intervenció en dues parts, quant a Sanitat i Agri
cultura. 

El. SR. PRESIDENT : 

Po t ser, per tan t , fací ú s de la paraula . 

EL SR. OLIVER CAPO: 

Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Moltes gracies, Sr. Serra, per la seva alaban<;a a la 
nostra actuació, No és la primera vegada que jo li don 
les gracies en aquest sentit, de la qual cosa n'estic or
gullós. 

-

Esperam que alXO es resolgui bé. Efectivament 
creim que hi ha molts d'escopeters, creim que el se
nyor que es trepitja la garriga durant quatre o cinc ho
res i ha arribat a ca¡;;:ar dues o tres perdius, creim que 
se les ha guanyades, creim que és un esport, pero, per 
ventura, n'hi ha que no ho entenen així. Nosaltres tam
bé estam preocupats, i varem mesurar dins el Govern, 
quan varcm prendre aquestes m esures, les implicacions 
que podia tenir, tant per als armers, com per als pa
gesos, i també per als gastronoms, jo m'hi tenc una 
mica. 

Efectivament hi ha molts de pagesos que sabem 
que per a ells és un guany important, al cap de la 
temporada, aquests 20 o 30.000 duros o 40.000 duros 
que es guanyen aixecant-se cada matí a les 5 i ca¡;:ant 
tords i duent-Ios a vendre, és així, pero també varem 
considerar que la salut pública estava per damunt 
d'aqucstes qüestions i creim que si es llegeix bé el De
cret, sobretot a la part, al proleg del Decret, nosaltres 
cns aferram o ens cenyim al que diu la Llei General 
ele Sanitat, de recent aprovació, on diu que davant una 
sospita raonable de qualque cosa que pugui afectar la 
salut pública, en general, hem cl'actuar, i nosaltres va
rem actuar en aquest scn tit. l, a més a més, diu to.m
bé que aquestes m esures que es prenguin no duraran 
més temps que el temps que cluri aquella circumstan
cia extraordinaria que les ha provocaclcs. 1 també ho 
deim al Dccret per evitar o prevcient que possib1cment 
de catastro fes com la d'Echernobyl a la URSS, no se'n 
tornin a repetir més, i, a més a més, que continuam in
dubtablemcnt fent analisis, [ent-Ios públics, i si veim 
que ha desaparegul aquest p erill per a la salut públi
ca, nosaltres, amb molt de gust, clerogarem aquest De
cret. 

Jo, la infonnació he procurat que sempre fos cla
ra i que fos precisa, per ventura, hi ha hagut matisa
cions davant preguntes. Naturalment és molt distint 
quan respon un científic o quan un científic que es 
traba per ventura una mica encastellat a la seva torre 
de marfil, contestant a coses, bé, i és segura aquesta 
analisi, bé, dones, no, naturalment no, una seguretat 
absoluta no la dóna . Un científic, si es pensa que par
la amb científics parla el'una forma, i davant la gent 
per ventura hauria d'haver parlat d'una altra forma. 
Amb aixo hi estic d'acord. Pero hem de pensar que és 
una persona, a qui \laste es refereix que, per ventura, 
es troba molt tancada dins aquest món científic, i no 
dins el món pedagogic, de pedagogia popular. Per ven
tura és el que hauria d'haver dit, pero no és una cosa 
oficial, era una taula rodona organi!zada per un cercle 
artístic o 

M'ha demanat també per aquests tords que es tro
ben morts. A nosaltres ens va preocupar, n'hem anaIit
zat un parell i justament en aquests que hem analit
zat, un d'clls va ser trobat per la doctora que du la 
Promoció de Salut a la Conselleria , prop de ca seva, i 
varem tenir cura d'analitzar-los aIs dos, i justament 
aqucsts dos varen ser negatius, és a dir, que si eren 
morts era per una altra cosa, pero no tenien cap in
dici de radioactivitat, de totes formes, creim que és 
una bona mesura la que ens ha dit. 

1 les dues vessants científiques i pedagogiques, 
també hi estam completament d'acord. Jo li he inten
tat, li he fet, jo crec que davant Comissió Parlamenta
ria, crec que vaig ser bastant, vaig intentar ser bastant 
pedagogic i bastant senzill a la meya exposlcJO, 1 crec 
que tots els mitjans cl'informació la varen entendre, 
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com vostes, crec que també, a pesar que segurament 
I'hagu és poguda fer més clcntrr ica. Haur[ ro de donar 
una sola opinió, pero dins aquesta mulLipliciLa! d'jnror
mac ions, lins aquestes distinle , dins cls dislints ro -
l.iu p . ¡ quals acLua la gen t en aquest ca , com hem 
posa l, e ro igu in els armcrs, e l e c;adors, cls e lo
gis[es, clc., ctc ., és dificil a i"Xecar una sola veu que 
doni unR soja opinió. usaltre con LilluRrem, efectiva
menl, la carnpanya d'an ~di is . d'in[ormació, procura
rem ser eJ més pe lagog'ics possibles, i jo reC que, a 
més él mé , jo Ji don les gra. i S per una a llra o a, 
pcrque, a vcgacles, é dulcnl inten tar a labar e S e ncíal 
el que purament, guramenL, n roés t categoria 
d'anecdotic. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Conseller. 
Sr. Conseller d'Agricultura, continua en l'ús de la 

paraula en nom del Govem. 
Li resten deu minuts. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President. Senyores i Senyors. Només puntua

litzar quatre preguntes que ha fet concretament, que 
són, primer de tot, respecte de les !licencies de ca~a. 
Les !licencies de cac,:a, li puc especificar que les que 
són per a tords, són gratultes. Hi ha dos tipus de lli
d!Dcies, les que es donen pagant que és per usar arma, 
i aleshores poden cac,:ar tot tipus d'aus i de conills, vaja, 
totes les especie incgetiques, j les que es demancn es
pecíficamenl per a tords, aquestes són gratulLes. En 
conseqü~mcia , no importa lornar 1 doblers, com és 
logic, no?, perquc un q le l'hagi demanada per a lon.!s, 
pOl apl-oritar-la per ca~ar alLres tipus d'animals. 

Respecte del lQrd· morlS, sí, ja fa bastant de 
'tcmps que csHwcm assabcnLals d'aqu~ l Lema, jo vaig 
alertar, a través d SE O A, la gua¡·cteria, que em fes
sin un recompte i una revisió a distintes zones i que 
m'agafassin exemplars d'aquests morts o que estigues
sin aletejant, vaja, que caiguessin. Aquests els hem pas
sat a la Conse!leria de Sanitat, i els primers s'han ana
litzats, com ell ha dit, i veurem que passa amb els al
tres. 

Respecte de la coordinació amb les dues Conselle
ries, aquesta li puc dir que ha estat constant. Ha estat 
constant perque és una qüestió que si ha fet falta par
lar tres vegades al dia, hem xerrat tres vegades al dia. 
Totes les mostres que hem trobat, pertinents, nosal
tres les hi hem proporcionades, de distints punts, i ha 
estat constant. 

1 es traba alertada tota la guarderia per anar di
vulgant amb el seu sistema, que jo crec que és bas
tant pedagogic per la seva formació a la gent explicant
li la tematica. 

No he comen~at, concretament, la campanya d'ane
llament, i no ho he fet per una raó, perque crec que 
és més prudent retardar-ha fins que hagin arribat tots 
els tords, d'aprop i d'enfora. Perque si ho feiem a dis
tintes epoques al principi, només haguessin pogut re
cuperar els que venien d'una part, i ens haguéssim dut 
una desproporció respecte de!s que venen més tardo 
Per tant, aixo ho tenc dins el programa, li promet que 
ho farem, establirem les relacions narmalment amb el 
GOB, que és el que du la campanya d'anellament i, a 
més, a la guarderia donaré instruccions que ho fasin. 
Pero, ho farem en el moment adequat, quan creguem 

o qua n m'informin els tecnics que ja han arribat tots 
els torels, vaja, totes les emigracions, i, en aquest mo
ment, actuarem en consonancia, segons el que voste ha 
elit, pero ja era clins les nos tres previsions. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Consellcr. 
Volen intervenir els al tres Grups Polítics? 
Pel Grup Socialista, el Sr. Joan March i Noguera 

té la paraula. 
La se va intervenció és per fixar la posició. Disposa 

de cinc minuts. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Bé, la nostra 

interven ció és per fixar la posició. Evidentment, nos
aItres hem de diferenciar-nos de l'exposició que ha fet 
Esquerra Nacionalista en el sentit de la felicitació al 
Govern. És un problema de saJut pública i és impar
tant, i no s'ha de fer demagogia sobre aquest tema, 
pero creim que en aquest tema especialment, el Go
vern ha de governar, i el Govern per governar ha el'apli
car la Legislació. Si existeix una Legislació i arriba a 
unes conviccions, és normal que el Govern faci uns de
crets determinats, o sigui, no és una felicitació el que 
s'ha de fer, sinó dir, bé, el Govern ha actuat, i ha ac
tuat perque és la seva obligació. Per tant, aquest és 
un tema qlie és important. 

Per una aItra banda, el Govern amb tata la trami
tació d'aquest problema ha tengut importants contra
diccions, ha dubtat massa i ha fet declaracions molt 
contradictories als mitjans de comunicació al llarg de 
la tramitació. I aixo dóna inseguretat aIs ciutadans i 
aixo no és bo i no és adequat que un Govern tengui 
aquests dubtes, ha de saber actuar amb rapidesa en 
un problema de salut pública. 

Com a contradiccions importants i com a proble
mes que hi ha encara a l'aire i que nosaltres a la fi
xació de posició hem ele manifestar, és que la informa
ció que es elóna als mitjans de comunicació, és preo
cupant perque és contradictoria en les seves dades. 1 
aixo va en contra, de qualque forma, del mateix Decret 
que la Conselleria ha feto L'article 3r eliu «la previsió 
establerta en aguest Decret subsistira fins que desapa
regui la SÜlIació de ri per a la salut dels consumidor 
d'aque tes aus, a criteri de les autodtal compelents 
del Govem Balear, ate Is re ul ta l de les anali is de 
J"i.\dioactivilat que amb periodicital desenal com él ma
'im e reaUlzin sobre le mOSlres ele 1 . aus e mentades 
que recuUin a aquest efectes»_ Aixü significa que té 
I'obligació, la ConseJleria ele Sanitat i Seguretat Social, 
d 'informar als ciutadans, pero e1'un forma eslrictarnen t 

c ientífica, d'una forma estrictamenl reglada, fer arribar 
aixo a totes les persones que, de qualque forma, tenen 
relació amb aquest problema, tant la Conselleria de 
Sanitat com la d'Agricultura perque puguin informar 
tots els ciutadans, i que les dades siguin exactes, que 
es digul, per exemple, mostre t01a1s que s'han fet aoa
litzar, la dala en que aquestes roostres han estat re
collides, a quios laboratoris s'han dut i el resultat 

d'aquestes mostres, pero de form.a molt punlual. Ni la 
informació, tal vegada perque el Vice-president del ~o
vern 00 ho tenia, que ab1r no ens va dona,", ni la ~~
fonuació que ha sortit als mHjans de comunicaclo, 
s'ajusta a tates aquestes dades que nosaltres creiro fa
namentals. 1 que crec que aixo és uoa obligació del 
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Govern, fer-ho, perque eH mate ix es compromet, en 
aquest Decret, a donar-la. M'interessaria saber quines 
analisis falten per fer, si realment és disposat a com
plir aquest Decret i si aquestes analisis s'estan fent 
desenalment, són dades importants. 

Per una altra banda, també creim que a un deter
minat moment, pensem en la intervenció del Sr. Con
seller i Alts Cauces de la seva ConscHeria a la Comis
sió Parlamentaria, feia la impressió que, bé, s'havia 
prcs aquesta m esura de caracter preventiu, pero que 
no existien riscs per a la salut pública. En aquest mo
ment, pareix que torna a crear-se un ambient, per part 
de declaracions o per fonts emanades de la Conselle
ria, que no, que realment el nivell de contaminació és 
important i que hi ha risco En que es basen vostes per 
dir una cosa o l'altra ? Aixo és important. És diu que, 
de qualque forma, s'ha aplicat una Legislació. Efecti
vament, pero quina és la Lcgislació a la qual es diu 
que el llindar de 60a berkelerios és la xifra a partir de 
la qual hi ha risc per a la salut pública? Tates aques
tes coses s'han de precisar, perque, evidentment, és 
un tema que, com hem estat elient anteriormcnt, 11i ha 
molts afectats per eli ferents circum~Utl1cies i, per tant, 
el Govern ha de precisar molt bé totes les seves ac
tuacions. 

Per tan t, en conjunt, el que li elemanam al Govern 
és que compleixi en tots els seus termes l'article 3r, en 
tot els seus termes, aixo vol elir que faci aques ts in
formes i que, a qualoue moment, es veu que els infor
mes o arriben a la conclusió que estaelísticament l.es 
mostres analitzades que poguessin superar les 'xifres 
de perill per a la salut pública, no són significatives, 
tal vegada significa que s'han de elespreciar, aixo en 
estadística i en anali i és un tema qu és impo'rlant. 
Per tant con vend.l'ia que e l Con ell r ens digués quin 
punt le vista té en aixo, i, sobretot, v Idríem que J< 
infonnació fos rcalmel;.t reglada, que no fos d'una font 
de . coneguda de la Con eJlel'ia, sinó que es fixass in unes 
regles per donar aquesta informació tan puntual i com
pleta com fos possible. 

GracÍes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Dins tom de replica, vol intervenir el Grup Es

querra Nacionalista? 
Disposa de cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. Pres ident. Molt breument. Insistir 

molt en el detall que la campanya d'anellament es faci 
amb tota intensitat, no dubtam que es fara, pero creim 
que enguany els mit.ians han de ser superiors a d'altres 
anys, ates el problema. En segon lloc, el seguiment, 
nosaltres soHicitam en aquest moments, i no ho farem 
via moc lO Ll egüen t, perque creim que no fa faIta 
atar el pr cecI im ent parlamentari, pero sí que uns tec

lÚes concrClS s ig uin els que duguin el seguiment i que 
s iguin de les dll.cs Conselleries. Direcció General de Sa
lut, Direcció General de Consum i SECONA o la Di
recció Genera l d'Agricullura, direetament. 1 que a 
aquesta Comiss ió de Seguimen t hi l1agi teenics i que <1 .1-
guns siguin entesos, precisament, en energia Duele r, 
pensam que a ixü seria un tema, n aquests mornen ts, 
basie. Llavo rs també, i a ixo, e l duble que tenim t.ambé 
va un poc per aquí, el que pensam que seria molt ne
gatiu políticament parlant seria que, posem el cas, es 

vegi a un moment determinat per W1a analítica que 
el pedIl ha desapar gut relativament i que en aquel! 
moment, immediatament, el Decret tornas arrera o els 
Decr ts lornassin an-era, pero amb el perill que des
prés, al cap d'una setmal1a, quinze mes, un mes, tor
nassim a trobar-nos en les matei 'es. Es él dil", que s'ae
tua amb previsió de futur i no només amb tilla om
prensió de ¡'analítica com a fet puntual. 

I ja per acabar, i donat que el Govern de tant en 
tanl organitza taule rodones, activitats públiques de 
lipus cultural, (ormatiu, etc., suggeririem també que 11i 
hagués qualque 'errada pública sobre, preei am nl, S8-

lut pública i aquest tema que és el nuclear i que afecta 
avui e.n dia tata Europa. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Govern, té la paraula el Conseller de Sanitat. 
Disposa el'un temps de cinc minuts. 

EL SR. OLIVER CAPó: 

rac ics, Sr. Pre ldenl, és evident, Sr. March que 
no esperavem la se va fe liciLaci6 ni tampo que ens aela· 
rí gai¡'e co es. ns diu que hem fe t declaracion con
tradielbrie , jo no é quines han estat. Ens diu que 
hem c! 'aC(LLal' amb rap ide a. La primera i única Admi
nÜ;Lració Pública que ho ha fet, qua)1 només ten íem els 
re uJtaLs per telefon, i el telex no ens va arribar fins 
}'endcma, cnúm que no és con·ecte. Tenim I'obligació 
d'informar d 'una [afma e tri tament científica. Bé, jo 
a la Comissió cree que e l vaig informar pron, crec que 
t ts els mhjaJ1S d'jnformació ho varen enl adre, pero 
també es va parlar eientíficament en aque l e', . 1. 
egon veim, va le no ha va entendre. A la Comissió, 
tan~bé ~n c1emana d'on ón les fonts qu no a lLr s 
trelm, ~ ,ho varem explicar perfectament, hi ha la regla
mcnlaC IO • panyola de racliacions ionilzants i hi ha la 
reglamenlació de la Comunitat E onomica Europea. r 
la omunitat Económica Europea permet fius a 600 
berkelerios per qui logram i aIs uins i gestants 300 i 
busques de berkelerios, i aixo li varero dir a Comissió, 
no ellS , p greu tornar-U a repetir. Tal vegada ho eu
tendr~l, així. 

EIs punlS de vista sobr els periUs per a la alut, 
són uns punts de vi ' ta evidents, que no tenen, són lIns 
punls de vista, nosal trcs ereim que són evid nts des 
de l moment que e sobrepassin aquests límits de la 

olUunilat Economica Europea. ~ videntment nosallres 
no perquc ens urtin unes analisis bé, teng~tin por, eí 
S.r. Sen'a ho sap perfectameo t, a pesar que 'hi ba refe
rlt, ~o Uevarem el Decrel, és a dir, i varem ser prou 
matmers a fer- lo, no ho serem a I'ho "a de l1eva¡·- lo. 

Quanl 'que e(eclivament 11i ha dos mitjans d'infor
ma ió, que 110 li havia e ntestat l'altra egada, avui 
url n cIues anaHtiques, em sa:p greu esmentar noros, 

pero s6n a «Baleares» i a "Ultima HOI·a». A «Baleares» 
un orrecLe, a la "U ltima f-Iora" pareix que han corre

gu t una fila, pcr la correcta rea lmcnt és la de «Ba
leares". D'aixo, com és logie, no en tenim cap culpa. 

Molles graeies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Conseller. 

III.-l) 

I passam al darrer punt de l'Ordre del Dia, que és 



2308 DIARI DE SESSIONS / Núm. 79 / 20 novembce 1986 

la Proposició no de Llei 1713, que formula el Grup Par
lamentari Socialista. Sra. Secretaria, per favor, en vol 
procedir a la lectura? 

LA SRA. ENSE.ÑAT ENSEÑAT: 
«Les obres projectades per la Conselleria d'Obres 

Públiques, per tal de millorar les condicions de circu
lació de la carretera Deia-Sóller, que suposen una re
novació total de l'actual trac,:at, han creat la natural 
alarma entre les persones i coHectius preocupats per la 
defensa deIs extraordinaris valors paisatgístics de tan 
singular indret de l'illa de Mallorca. Molt especialment 
ep comprovar que no s'han aplicat ni els més elemen
tals mecanismes de participació ni d'informació als ciu
tadans, ni de consulta als organismes especialitzats del 
propi Govern. Per tot aixo, el Grup Parlamentari So
cialista presenta la següent Proposició no de Llei: 

1.-EI Parlament de les Illes Balears insta el Go
vern a suspendre les actuacions fniciades per a l'execu
ció del projecte de la nova carretera de Deia a Sóller, 
en tant no es compl!mentin els següents trámits i s'in
corporin al projecte les modificacions que en puguin 
resultar: 

a) Elaboració i aprovació d'un estudi d'avaluació 
ele l'impacte ambiental de les obres realitzaeles. 

b) Informe de la Comissió del patrimoni Histori
co-Artístic. 

e) Informació pública del projecte». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Segons acredita el Cap de Serveis Administratius 

de la Cambra, no s'ha presentat cap esmena a aquesta 
Proposició no de Llei. 

Té la paraula, pel Grup proposant, el Diputat Sr. 
Francesc Triay Llop'is .. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Gracies. Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Ningú 

no pot posar en dubte la necessitat de millorar la carre
tera de Deia a Sóller, es traclia, com saben els Srs. 
Diputats, d'll quilometres, amb un transit escas o mitja 
i que, afortunadament, sembla ser, des del 1982 no hi 
ha hagut cap accident mortal. És una carretera, l'ac
tual, sinuosa, difícil, estreta, pero que realment incor
porada al paisatge, practicament invisible. Per tant, la 
necessitat de millora es reconeguda, no per l'accidenta
litat que pugui tenir aquesta via, sinó perque, realment 
és necessari millorar la seva comoditat, perque es pu
guin creuar, amb comoditat, autocars i camions, i per
que hi pot haver, també, una certa perillositat a les 
estructures de murs i obres de fablica que són molt 
velles, antigues, que la sostenen. Aquesta obra és in
closa en el Conveni de Carreteres que la Comunitat 
Autonoma va subscriure el mes de gener del 86 amb 
el Ministeri el'Obres Públiques, que té previst destinar
hi 210 milions de pessetes, tots ells amb carrec a rEs
tat, i que s'havien de distribuir en 100, l'any 87 i 120 
per a l'any 88, i correspon a la Comunitat Autónoma la 
redacció, aprovació, etc., deIs projectes. 

I quin és el projecte que s'ha fet? Quina obra es 
vol fer per millorar aquesta carretera que reconeíxem 
que exigeix obres de millora certa? Per comen<;ar hem 
de dir que moIts pocs mesos més tard d'haver fet 
aquesta estimació de 210 milions de pessetes, i que va 
fer logicament la Conselleria d'Obres Públiques, el Ser
vei de Carreteres, el Govern de la Comunitat Autonoma 

per incloure al Conveni, s'ha projectat una obra que 
val més 400, la qual COsa ja, a primera vista, denota 
que realment la intenció inicial era fer una cosa, i el 
projecte que realment s'ha elaborat en vol fer una altra 
que resulta molt més costosa, molt més cara. ' 

Una obra que té tres grans viaductes, que té dues 
variants importants, que només amb un 25 % del tra. 
<;at coincicleix amb la carretera antiga i que els clesnivells 
en terraple i en terrabuit i de mur són molt impor
tants en alguns punts, molts de més de 5 metres, i 
alguns, fins i tot, de 10 metres d'altaria. Es tracta, per 
tant, en termes generics i bons cl'entendre d'una nova 
carretera, prop de l'actual, pero que s'ha projectada 
amb una excessiva Ilibertat, sense tenir en compte, sufi
cientment, ni la topografia del terreny ni l'entorn pai
satgístic i cultural. Entorn paisatgístic i cultural que no 
sol descobrir a ningú, els valors de la Serra de Tramun
tan a crec que són prou coneguts, crec que no és ni el 
lloc, ni l'audiencia ni l'hora per glosar aquí, als Srs. 
Diputats, les emocions estetiques que es poden experi
mentar en la seva contemplació, la contemplació el'a
quest paisatge. Un paisatge que, en gran part, és fruit, 
no hi ha dubte, d'una tWmica lluita secular de l'home 
amb la naturales a i que dóna com a resultat, per tant, 
un paisatge bellíssim i mesclat entre el que és natura
lesa salvatge i humanització intensa per obra de l'home 
en feixes i marges acumulats al llarg deIs segles. 

I aquests valors, arnés, són tan reconeguts que a 
1972, el Ministre Villar Palasí va signar un decret de de
claració de «Paraje Pintoresco», «paraje pintoresco», 
encara que sigui pintoresc dir-ho, és una declaració de 
la Llei del Tresof Artístic, equivalent, en certa manera, 
als conjunts historico-artístics i que s'aplicaven en 
aquella Legislació a '-'quest tipus de paisatges humanit
zats i que tenen a Espanya, corresponen a zones d'al
tíssims valors. Aixo esta fet amb una prosa moIt caITe
gada i que no té massa deixalla, i així diu «que la 
costa noroeste de Mallorca, encomiada por plumas na
cionales y extranjeras trasladada a lienzos por egre
gios pinceles, cuna de precIaros personajes con mara
villosos paisajes con resonancia mundial, en la que su 
riqueza monumental», etc., per tant, la intenció és bona, 
encara que la prosa no fos massa afortunada. 

La reaJitat és que aqúesta decIaració suposa una 
tutela estatal en aquell moment, de les noves construc
cions generals que s'hi haguessin de fer i actualment, 
transferida i traspassada a la Comunitat Autónoma i, 
per tant, competencia, també, ]a seva vigiHmcia i la 
seva gestió, de la Conselleria de Cultura, de la Comis
sió del Patrimoni, del Govern de la Comunitat AutO
noma, en definitiva. 

Qui havia de pensar que un deIs intents més greus 
d'agressió paisatgística no hagués de provenir de la dic
tadura que va posar en marxa aquest Decret, en el seu 
moment, i que sempre és incontrolable, sinó realment 
d'un regim polític, d'un sistema polític, no tan soIs 
democratic, sinó arnés molt més proxim als proble
mes, com és el de l'Autonomia, que, a la vegada, en 
aquest . cas concret, té compettmcies plenes tant en la 
materia de carreteres que ens afecta avui, com en la 
materia de la protecció d'aquest patrimoni histórico ... 

El Pla Provincial del 1973, essent com sempre rlie~ 
valorat nosaltres, un document insuficient en relacl~ 
amb la proteeeió del paisatge i del medí natural, pero 
així i tot, inclou aquesta area dins el que és el paisatge 

a protegir, pajsatge a protegir que realmen~ és roo!t 
poe protegit en el Pla Provinciai, és una proteccÍó roes 
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bé verbal, per o que encara a ixí i tot, si s 'hi cerquen, 
'~'hi troben coses, com qu e els terraplens i terrabuits 
J rnurs seran d'aLtaria minima dins aquest paisatge, 
:dio aquestes zones, cosa que cerlament no es pot dir 
,Igue es compleixi en a.quesl projecte que ens ocupa, 
~.perquc, com he comenlat, els desnivell s són realment 
mo1t importanls i, JogicamenL, els clcsn ivclls provoquen 
ferides de molt llarga curació dins el paisatge i dins la 
vegetació. 

Ja els documents nostres, els documents de la nos
tra epoca, del Govern de la Comunitat, tant l'elaborat 
pe1 Ministeri d'Obres Públiques, la Conse!leria d'Obres 
Públiques, com l'elaborat per ICONA, Inventari Obert 
o Estudi d'Arees a protegir, taots dos coincideixen a 
donar, com és obvi la maxima valoració a aquesta com
plexitat natural de la Serra de Tramuntana; i realment 
si d'aquests estudis ~'hagués passat ja a la seva defi
nitiva catalogació, com reiteradament hem demanat, 
probablement no ens trobaríem avui parlant d'aquest 
tema. Fa quatre anys ja que perseguim aquesta catalo
gació, les esperances són males de perdre, pero hi ha 
moments en que es troben en hores baixes, i crec que 
l'esperanc;a a la calalogació del patrimoni natural per 
part d'aques t Govern és él un momenl el'aquests mal de 
reconduir. 

Bé, amb aquests valors i antecedents, cree que és 
cIar que és inexcusable l'elaboració d'un estudi avalua
ció d'impacte ambiental per un tema d'aquesta impor
tancia, perque si realment no s'aplica a un cas així, a 
un territori tan fragil i d e licat, realment el Govern cree 
que pot anuHar aquest ·Decret, perque ha perdu t la 
seva virtualit<1t, jo -cree que haurien de donar exemple 
i que per tenir credibilitat i autoritat a hora d'exigir 
l'aplicació del Decret d'estudis d'impacte i d'avalu<1ció 
d'impacte ambiental a al tres administracions i admi
nistrats particulars, realment és imprescindible que el 
Govern doni l'exemple en aquelles obres i iniciatives 
propies que indiscutiblement exigeixen aquesta ava
luació. 

Pero, cIar, des d'un punt de vista estrictament legal 
o reglamentari, el Govern ha fet la Llei i ha la trampa, 
el Govern fa un Decret él principis d'any, el deixa uns 
mesas per entrm- en vigor, fins a dia 1 de juliol, per
que hi hagi un coneixement més que suficient ele ['a
bast d'aquest elecret d'avaluació d'impacte ambiental, 
perque no agafi ningú per sorpresa, pero el propi Go
vern, quatre clies abans, día 26 de juny, aprova el pro
jecte de carretera de Deia a Sóller, la qual cosa amb un 
clesconeixemcnt complet, amb un coneixement eXClcte 
que suposa una voluntat de marginar-se, excloure's de 
['obligació el'haver fet aquest estudio Crec que, en aquest 
cas, senyors del Govern, una certa picardia, una certa 
trampa és indiscutible que hi ha estat des del comen
<;:ament, si bé, ara s'ha destapat i com que s'ha desta
pat se li ha de donar una solució, perque no en té 
d'altra. 

En conjunt, en conclusió, el Govern s'ha equivocat, 
ha aprovat amb massa Cllegria aquest projecte, que és 
moJi negatiu, que els tecnics poden caure, no hi haurien 
de caure, pero poden caure en aquest vici de tecnocra
tisme, de no tenir en compte tots els factors, que els 
ordinadors poden no ser programats, efectivament, per 
avaluar variables ambientaIs, variables paisatgístiques, 
pero el Govern no, el Govern ha de saber el que aprova, 
ha de saber quines conseqüencies té, ha de saber la 
importancia, i ho sap, sense cap dubte, la importancia 
de la zona per aquí on passa, perque és evident que si 

una carretera té per objecte contemplar un paisatge 
extraordinari, el que no pot ser és que aquesta carre
tera sigui precisament una agressió, una ferida a 
aquest paisatge que es tracta de potenciar, de difondre 
i de donar accessibi!itat. 

D'altra part, tampoc no hi ha hagut, per part del 
Govern, una vegada més lamentablement, la transpa
rencia i la participació que serien desitjables. Sembla 
ser que aixo no és un punt fort de la política del Go
vern, pero, en aquest CaS concret, no hi ha dubte que 
s'ha eludit la informació sobre el projecte de carretera, 
la qual cosa es podra dir de si és estrictament obligat, 
des elel punt de vista legal o reglamentari, era molt con
venient, perque la participació mai no és una cosa abso
lutament reglada, la participació sempre és una volun
tat que hi hagi participació, és un foment d'unes me
sures de participació, pero encara hi ha hagut una 
manca de participació obligada, i és que no hi ha dubte 
que no es pot posar, no es poelen iniciar els tramits 
de les actes d'ocupació ele terrenys sense haver posar 
a informació pública, no ja d'acord amb la Llci de 
Carreteres, sinó d'acord amb la Llei d'Expropiació For
c;osa, les parceHes, el projecte que dóna !loe a aquestes 
expropiacions. Tampoc, tampoc no es pot fer, i també 
crec que no ha estat encertat, i a<;:o ha estat posterior, 
perque ac;o realment ha estat a conseqüencia el'aquesta 
opinió pública moguela en relació amb aquest tema, 
tampoc no és raonable, crec que no ho haurien d'haver 
f t, ]lavcr al11cna~at, encara que sigui amb mitges pa
rallles, pero ha er arn ' na'Yal que les crítiques, les pro
teSLe poden a ondu ir a una dilació indefinida d'aquest 
projeele, perquc a<;o, cm referesc exactament al Direc
tor General d'Obres Públiques que no ha fet i no tan 
soIs ho ha fet en el debat aquest d'un diari sobre aquest 
tema, sinó que ho ha fet per la televisió, dient, a més, 
que bé, vostes ja saben el que va passar amb la carre
tera d'Andratx al Port d'Andratx, hi va haver unes pro
testes i a!la ha quedat, no la feim, perque com que hi 
ha moItes necessitats, sempre hi ha aItres necessitats 
més urgents que no aquelles on hi ha part ele la po
blació, ciutadans que s'hi oposen. Crec que ac;o, senyors 
del Govern, a<;o hauria de ser una practica ja abando
nada, perque, per una part, aquest projecte forma part 
del conveni, per tant, aquest projecte s'ha d'execlltar, 
s'haura de corregir, s'haura de modificar, pero el con
veni, aquest projecte forma part d'una obligació con
certada que, fin s i tot, la seva finan<;ació és externa a 
la Comunitat Autonoma, que vostes haurien de tractar 
de limitar aquests regnes de tai"fes que encara hi que
den com a resultat de la hi taria admin.i trativa, per
que vostes no els han creat , d in I'Admínistració que 
han rebut, i que dins l'aelmini I.ració d'Obres Públiques, 
en concret, un bon raig d'aire fresc, crec que hi <1niria 
bé, crec que en aquest expedient en concret hi poden 
trobar un excés d'oscurentisme, no s'ha donat la infor
mació necessaria al moment oportú, un tecnocratisme, 
ele no haver tingllt en compte aspectes del projecte ... 

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

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sí, estic acabant, moltes gracles, Sr. President. I 

jo crec que un cert complex de superioritat, crec que 
no esta bé aquest tipus d'amenaces, que les inversions 
poden quedar congelad es perque hi ha protestes, si 
s'han equivocat, la culpa no és de l'opinió pública que 
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ha manifesta, la culpa és deIs organismes del Govern, o 
tecnics que no ho han fet bé, per tant, el que s'ha de 
fer, amb la maxima rapidesa, és anar a esmenar aquests 
defectes que s'han pogut donar. 

Per tant, que és imprescindible estudiar l'impacte 
ambiental, és imprescindible consultar el Patrimoni His
toric, que sempre donara lloc a una reflexió més am
plia i que tot ac;:o és conseqüencia de la necessitat de 
modificar aquest projecte amb uns nous criteris. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Per part del Govern té la paFaula el Conseller d'Or

denació del Territori, el Sr. J eroni Saiz i Gomila. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados, per

mÍtanme una breve intervención, no indudablemente 
para entrar en la conclusión de la Proposición no de 
Ley que propone el Grupo Socialista, eso les corres
ponderá a sus señorías, tomar la decisión que crean 
más conveniente, pero sí creo necesario, para que se 
pueda tomar esta decisión con el máximo conocimiento 
de causa, introducir algunas matizaciones o explicacio
nes a la intervención del Portavoz del Grupo Socia
lista. 

El Grupo Socialista, como ya nos tiene acostumbra
dos otras veces, ha hecho gala de eso que se ha venido 
en llamar oportunismo político, y empezar a pedir unas 
cosas, cuando ya se había anunciadQ por parte del Go
bierno que iban a hacer. 

Concretamente, a raiz de una visita del Ayunta
miento, o de una representación del Alcalde y una 
representación del Ayuntamiento de Deiá a exponer 
los problemas localizados que. pensaban que tenía 
el proyecto en algunas cosas muy concretas· que 
no les parecían bien y que pusieron sobre la 
Mesa y que, de cierta forma, coincidían con al
gunas de las críticas que se han venido haciendo por 
distintos grupos sociales, ya por parte de la Conselle
ria se dijo que sí, que se iba a estudiar, se dieron las 
órdenes, están dadas ya desde hace bastante tiempo, 
las órdenes oportunas para que se estudiase una alter
nativa al trazado, pensando que efectivamente, sí, la 
carretera está correctamente proyectada, la carretera 
se ha proyectado de acuerdo con las características pro
pias de una carretera de montaña, pero naturalmente 
esto no son condiciones cerradas, todas las obras, no 
sólo pueden ser mejorables y perfectibles como toda 
obra humana, sino que además, en concreto, y el señor 
Portavoz del Grupo Socialista lo sabe perfectamente, a 
la hora de definir las condiciones que tiene que cum
plir una carretera en función del terreno por el que 
discurre, se pueden tomar unas u otras, y una carre
tera sigue siendo una buena carretera con unos radios 
mínimos de 150, de 120 o de 80 metros, de modo que 
es cuestión de coger un nivel de seguridad, un nivel de 
velocidad específica en la carretera, escogerla y pro
yectarla de acuerdo con este nivel. 

Los Servicios Técnicos escogieron uno y, evidente
mente, se podría haber escogido otro más duro, de 
condiciones más duras, más difíciles para el tránsito, 
pero de menos impacto paisagístico; ciertamente. Y que 
además, y sobre todo, evitarían una serie de expro
piaciones que son las que realmente han motivado el 
movimiento de protesta. 

Bien, eso ya, se dio la orden, y al mismo tiempo 
la misma orden incluyó que este nuevo trazado alterna~ 
tivo fuese sometido a un estudio de evaluación de im
pacto ambiental, y que, ademas, no fuese hecho por 
los propios servicios de carreteras, sinó que para que 
tuviera la mayor objetividad posible, se hiciese a través 
de un organismo distinto. En este caso se escogió un 
organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas 
especializado en estos temas. De modo que, por esta 
parte, ya estaba anunciado previamente que se iba a 
cumplir. Ahora bien, quiero que quede claro que no Se 
aprobó por una picaresca ni por falta de picaresca. 
Ciertamente, como ha tenido usted que reconocer, el 
Decreto de Impacto Ambiental tenía una fecha de en
trada en vigor, porque era normal para todos los pro
yectos que estaban en desarrollo, evidentemente, el día 
que se aprueba un proyecto, hace mucho tiempo 
que se ha terminado, no se aprueba al día si
guiente, el proyecto pasa por una serie de fases 
de supervisión, de aprobación técnica, etc., de 
modo que, si se aprobó día 27 de junio, me 
parece que ha dicho usted, esta muy enterado 
de las fechas, yo no lo sé tan exactamente, su
pongo que debe ser verdad, el proyecto lógicamente 
había estado terminado de diseñar, probablemente, con 
un par de meses de antelación, yeso lo sabe usted per
fectamente porque es proyectista. De modo que no se 
ha tratado de una picaresca, sino que dentro de la me
cánica normal de actuación resulta que este proyecto 
se terminó mucho antes de que hubiera entrado en 
vigor la obligación de efectuar, de modo que quede 
perfectamente claro que no se trata de que el propio 
Gobierno deje en papel mojado sus decretos, se trata 
ele que no había llegado el momento de que entrase 
en vigor, y los Servicios Técnicos de Carreteras están 
afectados, igual que los de cualquier organismo, en la 
programación de sus trabajos. De todas formas, admi
to, ya lo admití en su día, que esta carretera, esta in
tervención justificaba perfectamente el estudio de im
pacto ambiental y, en consecuencia, se pidió y se ordenó 
así que este estudio alternativo fuese sometido al estu
dio de impacto ambiental. De modo que, nada que 
decir, pero eso ya lo habíamos dicho bastante antes 
que usted. 

En lo que no puedo estar de acuerdo, y quizás no 
tenga mayor importancia, pero yo creo que tienen que 
decirse las cosas como son, en que esto no es un acon
dicionamiento, sino que es un nuevo trazado de la ca
rretera. No lo es y las cifras tienen que darse exacta
mente, sobre una longitud de unos 7.700 metros, la 
coincidencia está en 5.080 metros, y al decir coinciden
cia, digo que de alguna forma hay superposición en 
la carretera, porque naturalmente si la carretera nueva 
se ensancha, una parte de la carretera no puede coin
cidir nunca con la vieja, de modo que si entendemos 
por coincidencia aquello en lo que básicamente coinci
de, pero se ensancha hacia un lado o hacia otro, eso es 
el mismo trazado que coincide en 5.080 metros, 10 cual 
es un 66% de coincidencia, justamente algo mas del 
doble del 25% que usted decía. Y lo otro son variacio
nes. En cualquier caso, eso en técnica de construcción 
de carreteras no se entiende por una carretera nueva, 
por un nuevo trazado, se entiende por un acondiciona
miento de la carretera. 

y para que no sea yo mismo quien lo defina, voy a 
leer, si me permite, una pequeña definición qu~ se hace 
de lo que es acondicionar: «Acondicionar es modernizar 
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la red existente dotándola de características estructu
rales y geométricas Clue mejoran notablemente su tra
zado, anchura, curvas, pendientes, etc., de conformi
dad con las actuales demandas de tráfico y la tipolo
gía de los vehículos. Ello reporta a los usuarios de la 
misma, un aumento de la seguridad vial junto con una 
sensible mejora de los tiempos medios de recorrido, 
además de una mayor comodidad durante el viaje y un 
menor consumo». Esa es una definición de acondicio
nar, y aunque por este lenguaje un tanto desarrollista 
que parece que tiene, podría entenderse que había sido 
escrito, no sé, por algún boletín de alguna patronal de 
estas tan desarrollistas, pero resulta que curiosamente 
que no, corresponde a un artículo de la revista del 
Ministerio de Obras Públicas, referida al Plan General 
de Carreteras, ya que la definición de lo que se entien
de ahí por acondicionar, no quiero hablar, si siguiese 
leyendo, del lenguaje triunfalista de cuando habla de 
magníficas obras de ingeniería en la montaña con acon
dicionamientos en roca, impresionantes trincheras y 
hasta movimientos de tierra de altura superior a 50 
metros, y lo dice con mucho orgullo. Este Gobierno de 
progreso, su Ministerio habla con mucho orgullo de 
este tipo de carreteras en zona de montaña. 

Pero bueno, a lo que íbamos, que era la definición 
de acondicionar. Entendemos que es acondicionar, y 
el artículo 35 del Reglamento de Carreteras dice clara
mente que este tipo de obras no requieren información 
pública. Consecuentemente. estará bien o estará mal, 
no es una sensil;Jilidad del Gobierno, tenga usted la 
seguridad de que éste es un tema que se ha movido es
trictamente con la rutina normal de la tramitación bu
rocratÍca dentro de los propios servicios, tramitación 
burocrática, el Reglamento lo pide, sale a información 
pública, el Reglamenlo no lo pide, no sale a informa
ción pública, ahí no hay ninguna intervención política 
ni ninguna falta de sensibilidad política, es una mera 
rutina de cumplir el servicio, lo que es habitual en este 
tipo de proyectos. 

De todas formas, también le puedo decir que ya se 
habló, en fin eso no consta por escrito, en cuyo caso 
me parece muy bien que usted lo pida, eso no consta 
por escrito, que el próximo trazado salga a informa
ción pública, no hay ningún inconveniente ni ningún 
deseo de oscurantismo ni nada parecido por parte del 
Gobierno de la Comunidad. No es una falta de trans
parencia, es simplemente que siguió en un cierto mo
mento una rutina y que ahora, en estos momen
tos, el Gobierno cuando ha comprendido que sí, 
que este-caso, a la vista de la preocupación y 
de la inquietud que ha mejorado se pide una 
información pública, parece perfectamente claro. 
De modo que la información .pública se va a 
hacer, aunque no lo exija la Ley, se va a hacer la in
formación pública, el estudio de impacto ambiental ya 
estaba ordenado y el estudio del trazado alternativo es
taba ordenado y, evidentemente, se hará sobre el pro
yecto modificado, no sobre el que está en estos mo
mentos vigente, ya que se ha acordado el cambio del 
tipo de proyecto, y, en cuanto al informe de la Comi
sión del Patrimonio Histórico-Artístico, evidentemente 
se estará a lo que mande la Ley, si se tiene que infor
mar, se informará, que quede constancia que de la 
obra no había sido aprobada la ejecución todavía por 
el Consejo de Gobierno. En consecuencia, no estaban 
iniciados los trámites para la ejecución de la obra, no 
estaba, estaba en trámites previos, y el trámite de ex-

propiación forzosa es un trámite previo y la ocupación 
de los terrenos, no tiene nada que ver la ocupación con 
la definición en detalle de las obras, bien sabe usted 
que la Ley permite perfectamente en los grandes pro
yectos, donde hay estudios previos, estudios de trazado, 
etc., que el expediente de expropiación forzosa se puede 
hacer simplemente sobre el proyecto de trazado, esto 
lo sabe perfectamente, sin necesidad de estar terminado. 
En consecuencia, el que se cambiase un tipo u otro, 
esto no afecta que no pudiera hacérsele el expediente 
ele expropiación, y la valoración definitiva se hace cuan
do se ha terminado la carretera y se sabe ya realmente 
cual es la superficie efectivamente ocupada, lo otro es 
una previa ocupación. 

En cuanto ya a un simple comentario, sobre la com
paración con la carretera del Puerto de Andratx y las 
amenazas de paralización. El Gobierno no tiene por 
costumbre hacer amenazas, ni por parte de los miem
bros principales ni por parte de sus Directores Genera
les, lo que pasa es que es la constatación de un hecho 
cierto. En el momento en que una carretera cuyo pro
yecto se ha terminado se modifica el trazado, eso em
pieza a sufrir unos retraso;;, indefectiblemente, y surge 
siempre, y es un hecho que está perfectamente consta
tado, y no porque haya ninguna clase de voluntad, lo 
que pasa es que en el n10mento en que se modifica un 
trazado como consecuencia de una actuación de este 
estilo, como la que estamos hablando o como la que 
hubo en la carretera de Andratx al Puerto de Andratx, 
para ser más concreto, y conste que estoy hablando de 
un tema en el que no hay ninguna responsabilidad por 
parte de la Conselleria, fue anterior a nosotros, lo que 
pasa es que cualquier nuevo afectado por el nuevo tra
zado se considera perjudicado y con derecho a gritar 
más del que gritó anteriormente. En el momento que 
siente una modificación de trazado va a ser muy difícil 
que nadie pueda convencer al nuevo afectado de que 
la razón es una razón de tipo objetivo. En el caso del 
Puerto de Andratx, en estos momentos hay dos banelos 
perfectamente definidos en Andratx y en su Ayunta
miento y en el Puerto de Andratx, donde cada uno de
fiende un trazado distinto por intereses absolutamente 
privados y son dos posturas totalmente irreconcilia
bles. 

De modo que, la gran dificultat en conseguir un 
trazado definitivo es que ahora es prácticamente im
posible llegar a ningún tipo de acuerdo sobre cuál debe 
de ser el trazado de Andratx, ni se ponen de acuerdo 
el Ayuntamiento, ni los vecinos, y cuanta más participa
ción se hace, más desacuerdo hay entre los propios 
afectados. Yeso es un hecho, no es ninguna amenaza, 
es simpl~mente un hecho. Ojalá no sea asÍ. En el caso 
de las modificaciones que se van a estudiar en la ca
rretera de Deiá a Sóller, como lo que se va a intentar 
es adaptarse más al trazado actual, lo que va a hacer 
son menos afectados, cabe snponer que este inconve
niente no se plantee, pero entra dentro de las posi
bilidades. No es ningún tipo de amenaza, es la consta
tación de un hecho. A título anecdótico le puedo decir, 
porque alguno de los Sres. Diputados de aquí lo co
nocen perfectamente, el caso de la carretera Petra
Manacor, ha pasado prácticamente lo mismo, en la 
carretera Petra-Manacor había un cambio de trazado 
que afectaba la travesía de la población, como tal 
salió sometida a información pública, hubo muchas ale
gaciones, y por encima de estas alegaciones hubo un 
informe de FEVE en el que exigía que la carretera, se 
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considerara el nuevo trazado como una nueva carretera, 
en este caso, porque afectaba una población, y la Ley 
lo define en este caso como una nueva carretera, cuando 
es una travesía de población, y entonces exigió que, de 
acuerdo con la normativa vigente, no podía haber un 
paso a nivel; y había que hacer o pasos a distinto nivel 
por encima de una zona ele vía férrea sin vía o bien ha
bía que modifi car el trazado para hacerlo paralelo a la 
vía. Cuando se introdujo esta modificación nadie en el 
pueblo de Petra se cree que la modificación del nuevo 
trazado que nuevamente se aprobó, sea consecuencia del 
informe de FEVE, todo el munelo está convencido que 
este nuevo trazado es consecuencia de las presiones de 
los afectados por el trazado antiguo, yeso es una rea
lidad así, indiscutible, no es ninguna amenaza, la ca
rretera de Petra-Manacor, a pesar de todo ha seguido 
adelante, y la carretera de Dciá a Sóller, a pesar de 
todo seguirá adelante con las modificaciones oportunas. 

De modo que no es una amenaza, sino que es la 
constatación de un hecho, de que esas modificaciones 
de trazado, una vez aprobado un proyecto, traen estas 
consecuencias. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Vol replicar? 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
El seu Director General d'Obres Públiques deia: 

"Se han cometido errores y se van a reparar», a~o és 
l'important, s'han equivocat i ha corregiran. 

Oportunisme polític, ac;o ja ha hem repetit massa 
vegades, Sr. Conseller d'Obres Públiques, cada vega da 
que els agafam «in fraganti» en qualque cosa, resulta 
que ja sabíem nosaltres que vostes ho havien de cor
regir. Sr: Conseller no havia sortit absolutament res a 
cap mitja de comunica ció sobre la carretera Deia-Só
ller quan jo Ji vaig dir a vos te que aniria a veure si 
m'autoritzava el Cap de Carreteres per veure aquest 
projecte, i, es més, Ji vaig dir, és amie meu, pero hi 
vull anar amb autorització oficial per fer-ho com a 
Portaveu del Crup Socialista. 1 després, lógicament, 
se'ns va atendre meravellosament, fins a tal punt que 
varem poder treure les xifres de quin percentatge coin
cideix el trac;at antic amb el modern, amb els engi
nyers davant, van quedar sorpresas, van dir, no pot ser, 
com pot ser que només coincideixi el 25 %, i coinci
deix el 25 % el trac;:at nou, perque el nou és més curt, 
perque sobre l'antic, que és més llarg, només és el 20 
%. Ac;:o Ji podem fer facilment, no fa falta ni maqui
neta. A\¡o és perfectament clar en el projecte i en els 
perfils per veure-ho. 

Per tant, oportunisme polític, res, vostes ten en un 
complex ja, és una especie de nixonització, a\¡o els 
va passar al final del Govern de Nixon, al final de Suá
rez els va passar el mateix, que comencen a tenir el 
eomplex que tenen espies i que els lleven la informa
ció. No, jo sé que voste va aprovar dia 26 de juny, a 
pesar que voste digui a la premsa que no, perque m'ho 
va dir el Cap de Carreteres. A veure si ara resultara 
que al Cap de Carreteres Ji costara un altre expedient 
aquest tema, que sembla que és qui ho paga tot. No, 
jo ha sé per eH, eH m'ho va dir, no sé si es va equi
vocar. Sembla que voste no ha recordava, pero em va 
dir, no, no, a<;o esta aprovat dia 26 de juny, va mirar 
la carpeta, dia 26 de juny. Bé. 

Nosaltres no estam preocupats, en absolut, pels ex
propiats, pergue no , no és la nostra política, perque si 
s'ha de fer una carretera s'han el'expropiar qui fací fal
ta, si no no se'n farien. Nosaltres estam preocupats per 
d'altres problemes, que són en línia amb les nos tres mo
tivacions, aquí, al Parlament i, per tant, els nostres pro
blemes són clars, tan clars que, bé, són acceptats, són 
acceptats per vos tes , i es [ara aquesta moeli[i cació del 
proj ec te, s'adaptara molt més al terreny i, per tant , hi 
haura un estueli d'impacte ambiental que no hauríem 
ele fer perque ha havien aprovat amb quatre c\ies d'an
terioritat i sera per tant una obra sotmesa als nivells 
mínims de participa ció d'un mom en t actual i no a les 
interpretacions més restrictives, que són les que han 
vengut aplicant, tanl en relació amb els quatre dies 
com en relació amb si és obra nova o no, ac;o és una 
c1iscussió que, efectivament, és una discussió bastant 
bizantina, si és una obra nova o no ha és; el e fet, bas
ta sentir les manifestacions del gue diuen els que en
tenen aguest projecte, el seu Director General que, a 
part de ser Director General i, per tant, can-ee polític, 
és un funcionari amb excedencia, de molts d'anys ele 
la Cabdalia de Carreteres, deia, no, m;o era un ca mí 
de carro i ara hem aplicat la tecnica italiana. Senyors, 
passar d'un camÍ de carro a la tecnica italiana, crec 
que és un canvi ben prou substancial del que era i 
del que sera. És una obra inclosa com a obra nova, 
com a inversió nova al Conveni de Carreteres. És una 
obra que, com dic, no coincideix, no arriba ni al 25 %, 
que passa de 4 metres d'ample a 8, que, arnés, eliu 
el Reglament ele Carreteres, perque a voste li agraden 
aquestes coses, c1iu, es consideraran obres de primer 
establiment, i diu, <das variantes de carreteras existen
tes y la reconstrucción de tramos de carretera y obras 
ele pasos importantes». Exactament el que s'ha ele fer 
aquí, reformar completament la carretera i fer unes 
grans obres que no ex isteixen actualment. Per t ant, po
c1rem discutir si és obligat o no, perque jo ac;:o no ho 
he dit mai, que hagi de ser obligat amb estricta lec
tura de la Llei la informació pública, la informació pú
blica era obligada per un principi de participació, era 
obligada perque és un problema elelicat, perque és un 
problema al qual vostes mateixos havien d'haver do
nat la maxima facilitat per evitar, precisament, haver 
de recular porteriorment, i ara veure's en aquesta si
tuació. 

Les amenaces no són nostres, les amenaces són a 
les cintes del debat, són a les manifestacions de la te
levisió, no que el problema que el trac;:at sigui mal de 
canviar, no, no, per experiencia, quan es protesta, i, a 
més, sempre ha estat així, i a~o és el que voste enca
ra no ha canviat, sempre ha estat així, l'Administració 
de l'Estat estava acostumada a treballar així, i els Caps 
d'aquests serveis, Carreteres, Costes, etc., que empre 
han estat r eís de ta'ifes, estan acostumats i han estal 
acostumats, rnentre no se'ls marqui una políljca ctife
rent i nova, que objecció-congclació, i 'ba acabat, i el 
cas de la carretera del Port d'Andratx DO ha estal més 
que 3<;0. Per tant i les inversions se'o van a un altre 
punto Per tant, jo crec que a~o é una conseqüencia,. és 
una conseqüencai, una derivació del debat que ten~, 
pero crec que són tipus d'argumentadons i de pract~
ques que s'haurien d'erradicar completament, si s 'eqUl
voquen, es rectifica i es guanya, en el possible, el temps 
que s'lla perdut perquc, entre d'altres coses, és una In
versió, que tots estam d'acord que s'l,a de fer, pero 
que s'ha de fer d'acord amb el paisatge, d'aeord arnb 
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els valors que hi ha alla, que vostes mateixos estan 
encarregant un estudi a h Universitat per tal que faci 
un Pla Comarcal per protegir tata una serie de valors, 
que simultaniament estan posant en perill amb una 
agressió absolutament inútil. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies. 
Sr. COriseller, té voste la paraula. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. Presidente, muy brevemente, en mi turno. úni

camente para lamentar la acusación reiterada de los 
representantes del Grupo Socialista, acusación reitera
da de que yo no leo lo que firmo. Lo siento, Sr. Triay. 
Yo leo lo que firmo, lo que pasa es que la aprobación 
del proyecto no la hace el Conseller. Lo siento. Y por 
eso el Conseller no sabe en que fecha firmó la apro
bación porque no la hizo el Conseller, sencillamente. 
Si la hubiera hecho yo, sabría que la había firmado. 
Nada más que esto. 

En cuanto a las cifras que usted ha dado, lo la
mento. Me alegro ele que haya reconocido que no hay 
tal falta de transparencia ni tal oscurantismo cuando 
usteel tuvo toda cuanta facilidad necesitó para estudiar 
el proyecto. Bueno, por lo menos algo ha reconocido. 
Nosotros no ocultamos nada, lo que pasa es que las 
cifras son las cifras, usted habla de unas cifras de 
palabra que le han dado los ingenieros, y yo hablo de 
las cifras que me han dado firmadas por escrito, y es
tas cifras me afirman que las coincidencias son del 
66'1 %, para ser más exactos, me había olvidado de 
una décima, lo siento, yo estoy hablando de las cifras 
que me han dado. 

En cuanto a los modos y formas de actuar, creo 
que sí se ha cambiado, si es que en otros tiempos se 
actuaba como usted dice. Esta acusación no la hago 
yo, la hace usted, si era así, se ha cambiado, y le he 
puesto un claro ejemplo, donde un trazado de una ca
rretera Petra-Manacor donde hubo todas estas protes
tas, y no se ha detenido la inversión, la obra está ad
judicada y, si no se ha empezado, está a punto de em
pezarse. De modo que, desde que la responsabilidad 
está en esta Conselleria, no se toma ninguna represa
lia ni se paraliza nada, hubo protestas, se modificó el 
trazado, ha vuelto a haber alegaciones, se ha tomado 
la decisión que se ha creido que era la oportuna, en 
definitiva, y la obra se está construyendo. No se cas
tiga a nadie por nada. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Valen intervenir els altres Grups? 
Grup Esqucrra Nacionalista. 
Sí, té voste la paraula. Disposa d'un temps de deu 

minuts. 

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

cionalista voldria fugir de la trampa que podría ser 
considerar aquesta Proposició no de Llei del Grup So
cialista com un simple tema tecnic, com un debat en
tre enginyers. Nosaltres entenem que darrera qualse
vol actuació d'un Govern, actuació puntual en aquest 
cas, hi ha una política o una manca de política, que 
també és una manera de fer-ne. Tenir un regne de tal-

fes, alla on un Conseller, certament no fa els projec
tes, no en faltaria més, pero els signa i els dóna Hum 
verda, i després es produeixen unes agressions dins 
un paratge que és un vertader tresor, no només paisat
gístic, sinó historic, i que és un alt exemple de les tec
niques de la Mallorca rural, avui ja passada, aixo és 
un acte de política, pero un acte de política irrespon
sable que entenem que aquesta Proposició no de Llei 
intenta de corregir. 

Nosaltres entenem que darrera les nostres actua
cions com a poders públics, des de l'Executiu o des 
ele l'Oposició, hi ha d'haver un esperit que estigui 
d'acord amb el que ens manen .les lleis que ens obli
guen. Som obligats a defensar el patrimoni i no ens 
podem amagar darrera argúcies burocratiques per in
fringir l'obligació que tenim, Constitució i Estatut ha 
diuen, de defensar el nostre patrimoni histOric. 1 és 
evident que amb aquesta actuació d'aquesta carretera 
és molt clar que hi ha hagut una manca absoluta de 
sensibilitat, hi ha Conselleries de Cultura, hi ha Con
selleries d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, 
han d'anar coordinadament, el Govern és un element 
que actua amb una responsabiUtat, no només de Con
selleria per Conselleria, sinó ·coHectiva. Hi és aquesta 
sensibilitat? Aquesta carretcra és una mostra palpable 
i flagrant que aquest sentiL de responsabilitat, aquesta 
sensibilitat, no hi éso 

1 és evident que nosaltres som una Autonomia pe
tita, per demografia i territori, pero que hauríem de 
t~nir un esperit seriós, un esperit de respecte per als 
nos tres propis valors com a poble. 

És impresent.able, entcncm, que se'ns parli, segons 
se'ns ha informat, a través de la intervenció del repre
sentant del Grup Socialista, que aquí s'apliquen tecni
qucs italianes. Que és aixo? (Rialles) Tecniques italianes, 
que vol dir? Uns tra¡;:ats viaris, no, no, jo sé perfecta
ment que vol dir la tecnica italiana. Les tecniques ita
lianes són uns tra{(ats viaris tocats d'una megalomania 
evident, pero convé recordar un detall, que l'interes per 
aquestes macro-carreteres italianes té un padrí, i és 
que la mafia italiana, aIla on té un deIs seus interessos 
és a les cimenteres. (Rialles). 1 no, no riguin, perque 
jo he estat a Sicília i ho he comprovat damunt el ter
reuy. (Rialles). 

Jo crec, sí, riguin, riguin. 

EL SR. PRESIDENT: 
Silenci, per favor. Silencio 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Riguin, si no poden fer altra cosa. 
Jo crec, Sr. Conseller, que aquest Govern, és evi

dent, que no té tal~ padrins, o ha voldria pensar, pero 
també li agrairia que abandonas tecniques italianes i 
posas ordre dins aquest regne de talfes que, com se li 
ha demostrat, li plantegen uns papers, vostes els fir
ma, es produeix un desgaveIl, i després hem de corre
gir aquest desgavell a través d'una actuació de l'Opo
sició i via Proposició no de LIei del Parlament. 

És evident que aquesta falta d'una política serio
sa du a derrotes parlameutaries, du a destrucció de 
patrimoni i du a posar en una situació bastant igno
miniosa l'Executiu davant els ciutadans que, en teoria, 
han de ser govemats, ben govemats a través d'ell. 

1 ens hauria agradat sentir desmentir, d'una forma 
rotunda, l'acusació que qua n hi ha polemica sobre una 
determinada carretera, aquesta carretera, una de les 
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amenaces que es tan és la paralització. Jo també tenc 
la meya petita experiencia municipal, la carretera, bas
tant llarga, per cert, que és el Camí Vell de Pollenc;a, 
que va des de l'Oratori de Sant Miquel de Campanet 
fins al Rafal de Sion dins el terme de Pollenc;a, 011 

vaig tenir oc asió de sentir aquesta demagogia que si 
l'Oposició no callava, aquella carretera no s'asfaltaria. 
Es va asfaltar, pero es va asfaltar amb la mala polí
tica que es duia en aquells moments per part d'un en
ginyer que, afortunadament, ja no és a les Illes Balears, 
i és evident que si vostes es prenen la molestia d'anar 
a veure-la, veuran com aquestes carreteres s'han de [er 
així com toca i no de la manera que es fan, perque 
clesprés, a part de l'impacte ambiental, no hi ha una 
autentica, és a dir, aquestes carreteres no es fan amb 
les condicions tecniques que s'han de fer. 

Hauríem agrait, Sr. Conseller, que voste hagués 
desmentit tot el que se Ji ha dit, pero entenem que 
sempre acabam amb la mateixa Hlctica: quan els aga
fen, com se'ls ha dit molt bé, en una acció equivoca
da, s'acusa de fer demagogia, com fa un moment, quan 
se'ls ha demanat que definissin un_a política hidrauli
ca, han acabat parlant de regar les figueres de Cam
panet. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Regionalista de les Illes, té la paraula , ... 
Perdoni, t é voste la paraula. 
Obre voste qüestió incidental. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Moltes gracies, Sr. President. No, una intervenció 

només molt greu, no pens discutir de la mafia, perque 
no la conec, no hi entenc, pero només dir que aques
ta carretera a la qual s'ha imputat no sé quins defec
tes molt grossos, no és una carretera nostra, aixo vol
dria que quedas ben dar, amb aquesta carretera de 
Campanet a Pollenc;a nosaltres no hi tenim res a veu
re. Moltes gracies. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs . Consellers, Srs. Diputats , 

perdó. El tema de la carretera del Camí Vell de Po
llenc;a, jo no he dit que fas competencia seva, precisa
m ent m'alegr a que no ha sigui, perque és una dem os
tració, és una demostració que les coses mal fetes tant 
es poden fer des d'una Administració Central com des 
d'una Administració Autonomica. I nosaltres ens feli
citarem que l'Autonomia que ha costat la gestió deIs 
ciutadans no hagi acostat la mala gestió. Nosaltres tre
ballam perque sigui qui sigui el Govern, avui són vos
tes , treballin bé. 

Moltes gracies. 

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

Sr. Miquel CIar i Lladó. 

EL SR. CLAR LLADú: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Respecte de la 

Proposició no de Llei número 1713, del PSOE, deim 
que a causa de l'actitud deIs Ajuntaments de Sóller i 
Deia, la Conselleria ha rectificat i reestudia aquest pro
jecte. La proposició no de Llei no fa la més mínima 

referencia als Ajuntaments afectats, com són Sóller i 
Deia. En canvi, com es deia amb la representació del 
poble, diu textualment «a les persones i coHectius prea
cupats per la defensa deIs extraordinaris valors paisat
gístics d'un lloc tan singular de l'illa de Mallorca». 

Per altra part, no es pot governar només amb la 
Llei a la ma, s'ha de respectar l'autonomia municipal. 
S'ha e1'informar els Ajuntaments deIs projectes i rea
litzacions previstes, i s'ha de demanar la seva opinió. 
No es pol govcrnar amb prepotencia, repetint a Balears 
els mateixos defectes d'una Administració central i cen
tralista. Aleshores, els batles de Sóller i Deia, que per
tanyen a Unió Mallorquina, i ho són per votació po
pular, han adoptat una actitud ·d'acord amb el seny del 
partit, o sigui, han fet escrits a la Conselleria, no han 
volgut firmar actes, han demanat i fet una entrevista 
amb el ConseIler, i l'han tenguda, i han obtengut bons 
resultats i el projecte s'esta modificant. Esperam. Per
que el problema d'avui no és la nova carretera, el pro· 
blema d'avui és I'actual carretera, no adequada a les 
necessitats d'aquests municipis . El problema, alesho
res, és un possible impacte ambiental, que hi sera, si
guin quin es siguin les solucions que s'adoptin. El pro
blema és que es faci una carretera que no doni solu
ció a la problematica deIs habitants de Deia i SólIer, 
i més important, respectant al maxim l'entorn natural. 
Pero no creguin vostes que tan soIs ens importen els 
habitants de Deia i Sóller, ens importen els drets i 
el benestar deIs ecologistes de cap de setmana, d'aquests 
senyors que arriben amb bons o simpatics cotxes i pre
tenen que la gent del. poble vagi per les marjades reco
llint olives i cantant can<;ons de Maria del Mar Bonet. 
Ens importen els drets i el benestar d'altres senyors, 
que només vénen a l'estiu i passen per la carretera un 
parelI de vegades a l'any. Ens importa el benestar clels 
turistes, moIt. Pero ens intercssen, sobretot, representa 
la nostra debilitat, els interessos deIs habitants de Deia 
i SólIer, uns interessos que els duguin lliurement a voler 
conservar la seva terra així com és, lliure, perdó, viu
re un poc millor. Fer feina al mateix poble, arribar 
abans a l'hospital o a la maternitat, tenir els serveis 
més aprop, viure un poc millor. 

Amb la planificació d'una carretera, amb aquestes 
característiques, els factors socials s'han d'aplicar a 
diferent escala, tant per la planificació d'un tram, com 
pel disseny d'una visual paisatgística. Els canvis cultu
rals i valoracions que es donen a una zona com la que 
ens ocupa, i les necessitats físiques, despla.c;aments, co
municació, i socials, serveis sociaIs, assistencials, etc., 
són alguns o algunes de les variables a tenir en compte 
en el procés de disseny d'aquesta carretera, perque ver
taderament es faci d'acord amb els interessos de la so
cietat i de les necessitats deIs homes i de les dones 
que habiten a Deia i Sóller. Entre Deia i Sóller no 
existeix un paisatge salvatge, pero sí un entorn natu
ral transformat per l'home, que tots volem conservar. 
Hem d'arbitr ar solucions perque els visitants de pas na 
creln perill amb els seus cotxes i perque els autocars no 
ocupin tota la carretera. Pero, mai no volem que retardi 
el projecte de la carretera. Volem que s 'informi el pú
blic mitjan<;ant els Ajuntaments de Deia i SólIer, que 
són els vertaders representants del poble . Volem que 
l'obra lengui una qualita en les seves solucioQs tecnj
ques dignes d'aquesta zona, el m éS integrad es possjble 

en el paisatge i r espectant al maxim l'actuaE tra~at. ~l 
t ren de Sóller i els seus viaductes, la carretera, el PUlg 
Majar, varen ser atemptats ecologics el seu dia, pero 

< 
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ma1s necessaris, perque l'home sense massa cost per a 
la natura pogués viure una mica millor. 

Per tot l'exposat anteriorment, votarem a favor 
d'aquesta Proposició no de Llei. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Té la paraula, pel Grup Popular, el Sr. Joan Ver

ger i Pocoví. 
Disposa de deu minuts. 

EL SR. VERGER POCOVÍ: 
Gracies, Sr. President. Nosaltres votarem que no 

a aquesta Proposició per un parell de motius. En pri
mer lloc, perque crec que les paraules del Conseller 
són suficientment clares, quan ja ha dit que fora aques
ta Proposició de Llei o no de Llei, ja faria un estudi 
d'impacte ambiental, i també es faria una informació 
pública del projecte als ciutadans afectats, per conse
güent, fora necessitat, fora cap necessitat d'aquesta 
proposta, nosaltres complirem el que aquí es demana. 

I també tenim preocupació, malgrat el batle de 
Sóller i de Deia no siguin d'Aliam;a Popular, peniura 
ho seran, també volem que els nos tres ciutadans de 
Sóller i e1s companys de Deia també tenguin una bona 
carretera i que puguin passar i que puguin mirar i que 
e1s cotxes es puguin aturar. 

Fora, afortunadament no conec tampoc que hi hagi 
mafies, no ens preocupen, perque nosal1res no estam 
relacionats absolutament amb nosaltres, i pens que en 
aquest cas concret, la política de la Conselleria d'Or
denació del Territori ha estat absolutament responsa
ble, perque, com he dit abans, una vegada escoltats i 
vists els problemes que hi ha haguts, pensa dur a ter
me el que diu o el que demana aquesta Proposició que 
avui discutim. Creim que no és necessari, creim que 
no és aconsellable, pero, de totes maneres, aquesta 
Cambra té la decisió última, nosaltres votarem en con
tra. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
I acabat el debat, passam a la votació. I deman a 

la Cambra ... 
Sí, per que em demana la qüestió d'ordre? 
Per contradiccions. 
Sí, té voste cinc minuts. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
No, de totes maneres, no tan soIs li agraesc, sinó 

que seré molt curt amb la seva generositat. 
Jo el primer que vull dir és que dia 27 d'octubre, 

que és el dia que nosaltres presentam aquesta Propo
sició no de Llei, i, amb tots els respectes maxims a 
tots els alcaldes d'Unió Mallorquina, tant si són de SÓ
ller i Deia com d'altra part de Mallorca, cap d'aquests 
alcaldes o d'aquests ajuntaments, no s'havien manifes
tat sobre aquest tema. 

Pero, a pari d'a¡;o, i entrant en el motiu de la con
tradicció, nosaltres estam satisfets que el Govern hagi 
decidit, sota la pressió de l'opinió pública, deIs Ajun
taments, deIs afectats i també de la iniciativa del Grup 
Parlamentari Socialista, hagi decidit refer les actua
cions i, per tant, posar-se amb rapidesa i amb lleuge
resa, per una vegada, en Iínia del que aquí havia de 
sortir. Per tant, a~o no pot ser més que satisfactori, si 
bé satisfactori després d'una actuació erronia, que si 
no hi hagués hagut aquesta pressió de l'opinió públi
ca, hagués continuat endavant. Ara, creim que ac;:o, de 
cap manera, no pot servir per llevar protagonisme al 
Parlament, que el Parlament és necessari que marqui la 
seva posició davant aquest tema, que marqui, per tant, 
la seva discrepancia amb el que es pensava fer i que 
deixi, per tant, la constancia que vol que ac;:o s'execu
ti així, que vol que es moclifiqui el projecte i que se 
sotmeti a aquests tramits i garanties que sembla que 
tendran majoria en aquest PIe. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
No havent-hi més intervencions, deman a la Cam

bra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

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

posar drets, per favor? 
Poden seure, mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 22 vots; en contra, 17; abstencions, cap. 

Queda aprovada la Proposició no de Llei. 
El proxim PIe se celebrara els dies 26 i 27. 
Bones tardes a tots. 
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