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<t,.Quan pensa el Govern de la Comunitat Autonoma posar en: mQrxa el COl1sell Gel'1(!ral de la Tercera 
Edat, pe,. a ['escaienl coordiltaci6 de les accions de l'Adminislració Pública i la deguda assumpció pu 
part de les organit?acioflS d'aquest coHectill del prolQ,gonisme que li perraea?,. 

Z.-R.e.E. num, 899/87, presentada pel Diputat Sr. Ildef()1Js Juan i Marí, amb la. formulació següen/: 
(lQuines m esures ha pres, peY als cursos 87·88, el GOl'cm de la COl1!unitat ALl tonoma per a millorar la. 
preocupant situaci6 del Conservatori Professiona! de Música d'Eivissa?~ 

3.~R.G.E. núm. 901/87. presentada pel Diputa! Sr. Damia Pons i Pons, amI! la formulació següefll; 
,,['er que nd s'han flOmenat, encara, e/s membres de la Comissió del Palrimon! H¡stOrico-Artístic? 

4.-R.G.E. núm. 861/87, presentada pe! Diputa/ Sr. hum López i Casastlovus, amo la lormulaci6 següen/: 
KSegOfls informació de premsa de les l11es Da/ears. la darrera edició de la festa anual de lliurament 
de premis u l'esport baletlr Iza costar al Govem de la Comunilat Autonoma la quanlj(al de¡ 900.000 pes
setes. 
Petlsa la Conselleria de Cultura mante/lir dins el seu programa aquesta retlevam mani/es/ació espor
tiva:>~ 

" 
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J I.-R.G.E. mim, 956/87, presen tarla pel DifJ ~lla l Sr. 10(/11 Ld pCl j CaSl/SnOI'CIS, (1mb la f umlt/lació ~egijen l : 
. A la I'ist,~ (lel /II/e d ispoS(L l'article 71.!. de la L/á de IHestwes l it> F OH"/C.1I 1 de l PatdmaYli de l es fil es Ba
lea rs, lJcnsa la Com elleria de Cultura presentar tumbé al Parlament, a/ulI1s de firw/illJl r I 'al/y 1987, 
I 'informe sobre el grau d 'ncompliment d el que es dit;flQ~(I I I I'esm r ,¡ffl da L/ei sobre la c0l1signaci6 j des t i 
de. 1'1 % desHlla l a l inaru;fl r 1reballs de conservac;ó i ellriqlJ i me,lf dd Pat rimoni HistOric o d el f omen1 
de la crl'ativi /M ar/ íst ica?» 

1l.-h¡ferpl'Naciulls: 

1.-R.e .E. mlm. 849/87, !"esell tada pel Crup Parlamen/ari Socialista, relativa t.I la PolHiea de N orma/i( · 
Zllció Lingüfstica. 

2.-R.e .E. m.im. 887/87, presentada pel Grup Par lamenfrlr i PSM~EEM , rdativa a la Política del Govem 
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l ,- R.G.E. lIúm. 890/87, presentada pel Cru.p Pa r/ame'llari PSM·EfJM, n.:Iut jva a la cnnstrucció d'un Hos

JJI / {/ / (1 Manllco r . 

1.- 1) Oecaiguda. 
1.- 2) 
EL SR. PRESJOEN'T: 

Sres. i Srs. Di pl1!a! s . Bones tardes. S'obre la sessió. 
Comen'9ant a descnvoJupar l'Ordrc del Dia que hi h:¡ 
per aVlli, comcn~nrem pel PUl\! primer. rela tiu II pre, 
gu n! es, per J'asscnyalada amb el núm. 899/87, presenta· 
da pel Dipu tat Sr. Ilderons Juan i Mari. Per ta nl, té la 
paraula el S r. IIdefons Juan ¡Mari pe r formular !a 
pregun ta. 

EL SR. JUAN' MAR! : 
Gracies Sr. Presiden!. Sra. Consellera d e Cultura, 

vos te coneix bé la s ituació del Conservatori de Música 
d'Eivissa, és un edirici que no reun eix unes mínimes 
eond ieions, és un magatzcm infradotat i amb una plan· 
tilla de professors q ue actualmcnt ~s insu l'icient. eS 
per ajx que Ji dcmunam que cns vulgui explicar quincs 
mesures ha pres el Govern per mi1\orar, per a aquest 
cu rs presen t, aquesta s ituació. 

Moltes gracies. 

LA SRA. CONSELLERA O'EDUCAClú 1 CULTURA 
(M.- An tonia Munar i Riu tort): 

Sí. la Conselleria t ~ previsl, per al 1988, cobrir, mil, 
jan<;ant coneurs de trasllat de places necessaries per al 
Conservatori de Música d'Eivissa, lant de professors 

com d e personal adroinislrati u, com de nctejn. Qlla n! 
ti cdi fici destino\! n ü!lles, cspel-am la fin<l!it zadó de les 
ob res que el Consell Insu!ar d'Eivjssa reali lzD fI Ca'n 
Serra, per alberga!", ent re d'nltrcs , l'E scola de Mú sica, 
é", a d i)", e! C(lnsc n 'atori dc Música en unes ins ta!-laciClns 
que reuncixen Ics cond icions adequades i des itj ables. 
Per a !'ocupar.: ió d'a ques! cdifici s'eSlablira un conveni 
a mb el Consell Insular d'Ei vissa·Fonnenlera , amb el 
qun l el propi Conscll hj est a d'acord . 

EL SR. PRES1DENT: 
Té la paraula el Dipula! Sr. Ildefons Juan . 

EL SR. JUAN 1 MARI; 
Sí, grflcics, 1'. President. Sra, ConseUera. Jo li vull 

di!" que la s i!uació que Ji he exposat la venjm rcpetint 
des del 83, se 'os donaven contes laciODS quasi sjmilars 
a la que en!ól ha donat vos te, i jo pens que la que eos 
dóna voslk ara s i que es compliran, la situació de ,'ed!' 
fici és la més prob!emat icra, s i es com pleix el que diu 
vos te quant a profcssorat j a personal, pcrque (jns nI 
propcr ClIrs no es podr3 posar en Puncionament, jo qua
s i el que Ji demanaria és que s i es compleixen les qu~ 
fan refer~ncia a profcssorat. personal de nClcja i ¡ldJO\' 
nistratiu, que es pogués müar una solució provlsi()oO, 
nal per a aq uest curs, on ampliassin d'alguna manera el$: 
locals que queden minvats, fTancamcnt. 

Moltes grades. 
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LA SRA. CONSELLERA D'EDUCAC10 1 CULTURA 
(M. An lóniu Muna r I R lulort) : 

. Jo Sr. Marc' el que Ji contestada és que si ha ICIl ' 
1 la 'paciencia d'c!>pera.° qualrc anyso no Ji vindri. de 

~a!ré mesos. Re<'l lmCnl, si I.cni m unes instaH<'Icións 
(Iue ja seran les definiLivC$ ibones per ~1 ~onscll tI'Ej· 
q· ssa i c lls c-shm d'acord, no cree que SigU I tan urgenl, 
;~ I:es mesOS, hav~r tl,e rer canv is, aL~. que e~ ~qUl!st 
momen! té una ublcac.6, el ConscJ'valon de Ml~SIC" , 1;) 
propietaria qllC és l~l pCI'SOJU., u la vegada, Ou'cctO!'tI 
del Consen1a lori, hi esta d'acord, i cslr. més quc sAtlS
feta q ue a par lil' U'CftgUtltly se li pagu i el que és per
sona l de nt.:lcja i se Ii posi un ~dminlslm!iu, &les que 
no hi hn problcmes, no crce que sigui necessal'i. 

1.-3) 
EL SR. PRES IO ENT: 

Té la paraula el Diputa! Sr, Damia Pons i Pons, per 
fot'mular la pregunta registrnda amb e l núm. 901/87, 

EL SR. PON S I PONS (DAMJA): 
Sr. Pres idl;lH, Sres. i Srs. DiputaLs. En dies paso 

sats, a una burri¡,:¡da de Palma , concrctarncnl al Puig de 
SanL PCl"e, h¡ havia diritultats per dur a lcrme unes 
instaHacions electriques, ¡j, GESA, a causa tle la impos· 
-sibiHt3l d'Clnetre I'inrorm e pcnincnt de la Comissi6 
del ratri moni Histbl'ico·ArLislie, perque encara no s'ha· 
vien nOlllemll els rnembres pertinents. Pcr aixo es va 
formular aquesla rl'cgunl<l, tal vegada, en aqucst mo· 
':'<:lIl, aqw . .::.la pregunta no sé si tcndria sentit, ens ha 
dira la COflsellera, perquc segons cls nostres in[o rmes 
han estat namena ts, pero si Ilagués eS1<lt així, ens fe· 
Iicilal"Íem que la pregunta hugués aced erat el nomcna
ment d'aquestes persones i poder atendre les necessi
tats d'aques ta barriada. 

LA SRA. CONSELL ERA D'EDUCACJO 1 CULTURA 
(M:a Antonia Munar i Riutort): 

Sr. POIIS, re:.tlment .ia hi ha una Ol·dre de la Canse· 
llcria, de 8 d'octubre, per la qllal es nomcneo els memo 
brcs de la Comissió de Patrimoni Je Mallorca, de Me
nurea, d'Eivissa, de Ciu1adella, No s' havia fel abans i 
no era ]JeT culpa nOslra, sinó que, caín vosle sap, els 
Consclls Insulars i i'Ajunt3menl de Ciul<tl ha de fel' els 
nomenoments de delerminades persones perqu~ puguin 
fermar parl d'aq uest a Comissió, i esperñ"cm que cns 
env¡a~sin aquests noms. Li he de manifestaJ' que hl ha 
hagul delermin[lts canseUs a centres que encara ara no 
ens han enviat pe!" escl'iL e1s noms, i que els hem re
capf:1 t tclcfOnicament. Aixi que la preocupació és mes 
nesa" que se va, cstigui ben segur, perque qui té els 
Co:xpedients pendcnts a la Conselleria, SOJ11 nosaltrcs. 

EL SR. PRESfOENT: 
Té la paraula el Diputa! Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (DAMIA): 
Sr, Presiden l, Sres. i Sr5, Dipulats. Parla r d'uncs 

institucions que logicamelll no són rcprcsen tacles com 
a tals aquí, pero, de totes mancres, li puc d ir que ~s
lanl assegut a aquesl escó, he senti' comentaris d'al
guns mcmbrcs d'un CO\lsell Insular qtle prote~t<lven de 
la seva intervenció. En tot cas, rccaptarem informació, 
a vcurc sí, cfeetivamcllt, les sevcs manifeslaeions son 
cxacles, si no, tomaTem venir amb una atra pregunta 
sembla nt. 

Grades. 

1.-3) 
EL SR. PRESJOENT: 

Té la paraula, a eontinuació, el Diputat Sr, Joan 
Lópcz i Casasnovas, per formular la pregun ta asenya~ 
lada amb el núm. 861/87, 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Grades, Sr. P residen!. Sra, Consellera de CuJtum, 

segons infonnaeions que han sortit a la premsa de les 
JItes Balears, única font informativa, he de dir que 
m'ha servil per adooar-me'n que la festa anual de lliu
rament de prcmis a J'esporl balear ha costal al Ca· 
vel'O de la COmul1ilat Au tonoma, engunny, la quanlitat 
de 900,000,- Pts , Pensa, ido, la Conse\1eria de Cultura 
mantenir dim: el programa aquesta rellevant, dib-ruem· 
ho entre comeles, manifestació esportiva? 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCAClú 1 CULTURA 
(M.~ Antonia Munar i Riutort): 

Sr. C<\sasnovas, vosle llcgeix moh, eh? Rea lment, 
no cree que sigui la premsa la més indicada per saber 
exactarncnt el caSI d'una festa eom és la de I'espart, 
pcrquc ti he ele manifestar que jo vaig 1enir dificul· 
tats quan em van fer aquesta pregunta pe!' saber cxac· 
tamenl q\le havia costal. No obstant a,ixb, li diria que 
Tcalmen l el cast és moh e1evat d'una resta COIT1 aques· 
ta ¡ que 1::1. Conselltria de Cultura, Educació i Esports 
no té p!'CV)st per engunny de fer aquesta fes ta, ja que 
t:1 pressupost d't:sports és cscas i que les nccessiwts 
són molt grans. Aixb no vol di!' que no puguem con· 
gratular-nos d'aquí uns anys, i realment fer aquesta 
festa de. l'espo r t amb lola la importancb i grandilo. 
qüencio nceessñries, 

EL SR, 1.0PEZ -¡ CASAS NOVAS: 
Crñcies, Sra, Conscllera. Vostc és moll habil, no 

ha conteslal si realrl.lenl havia cos tat 900.000 Pts, o no, 
ha dil que era moll dHícil trobar , clectivamcnl, les 
dcspcses, jo m'estal també una hora, avui, anaLilzanl 
aquestes informacions sobre la liquidaeió, l'cstl.lt pres
supostari nns dia 30 de sctcmbl'e d'enguany, i be pogut 
observar, efeetivament, que la partida que diu <l Oesa· 
1'1·0110 de competiciones organ izadas e informales, po
tenciación de los trofeos Illes Balears, convocatoria 
premios anuales a l deporte y homenaje al deport ista 
legendario», de 68 milions que h¡ havia, 68 i mig, esta 
ara en 6 milions 702. Jo el que li agl'airia és que con
testés si rcalmenl s'han dcspes fins a prop d'un milió 
de pessetes en una festa i t<\lnbé li agracsc que hagi 
m:mifcstat davant la Cambra que no programara, dins 
el programa de;: l'any que ve, una manifestació d'uquest 
tipus, ates a més a més la imrncnsn necessitul i l'esLat 
prcssupos lari en que es troba l'esporl escolar, en ge· 
neral, a totes les lIles , amb deutes importants a como 
pUr, 

Grñcies. 

LA SRA. CONSELLERA D'EOUCACIú r CULTURA 
(M.o Anl onia Munar i Riu to rt): 

Sé, jo Ji eliria que no li he coneslat perql1e no 
m'ho havia dcmanat, voste el que cm demanava era 
si pensava o no {el" aquesta [es la per a l'any 88, i jo 
Ji he dit que 110 la pens fcr, Qunnl al (;Ost economic, 
vostc no m'ho havia demana l, i, per tant, jo no ho 
teniu per contestar. 
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1.-5) 
EL SR. PRE5TOENT: 

Te la pi'lrauhl, n conLinui1ció, el Diplltal Sr. Fran
cese Trj ay ¡ Llopis per formular la pregunta núm. 
966/87, 

EL SR. TRTA Y 1 LLOPIS: 
Grades, Sr. P residen!. Sr. Consellcr d'Obres PÚ

bliqucs, el mes dc maig del 87, s i les mcves inforrna
ciOilS són correctes, el Govern Vil cncarrcgar, ja en 
ferm, el 1rcb:¡l! de P la Direc tor de Ports Esponius. 
que scmbla ser que tenia una durada previs ta d'uns 
VUil mc~os, Li vo li a dcmanar, d'acord ilmb la Llei 
d'Ordenacíó Territorial, quan vindran ¡tI ¡" urlament ds 
critcris gcnere!s d'aqucst Pla Director Sectorial de 
Por!s ESPOftiw:, tcn inl e n compte que no h i ha Di rce
trius cI'Ordenació Territorial. 

Grades. 

EL S R. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES 1 
ORDENAC IO DEL TERRITORI 
(Jeroni Sniz i Gomila): 

Si, gracies, Sr, Presidcnt. Sr!. Triay, scgurament 
que el proxim mes de gener. 

EL SR, PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Sr, Triay, 

EL SR, TRIAY LLOPIS: 
Molt<,s grades. Sembla ser que aixo suposa un 

reHl.rd sobre el calendari inicial, voldria que es eonfir· 
OlaS, ja que és coneguda per tot cls DipultllS la urgen· 
cia ¡ la importancia d'aquest Pla de POrts Esporlius, 
tenint en eomple que per volunlat majoriLñ ria del 
Parlamcnt su posa un aturada, una · moralbria n la con
ccssió de naus por!s cspoTtius. fins que cst igui ulti
ma! i aproval, ja que, segons el calendari in'icia l, sem
bht que amb més anterioritat el mes de gener , que és 
el final deis vu it mesas , des del mes de maig, Imurien 
de ten.ir aquí coneixemenls del que han dc ser cr itcris 
inicials, ja que nqucsta és la funció dei P<J,rllltllcnt, 
mentrc les Diree trius no hi siguin, a part que si :\ques
ta és la data de dUí aqui els criteíis inlcials, els cr i
teíis gcnerals, quan es píeveu que el pla c$tigui ulti
mn! per sotmctre'l a J3 seva tramitació rinal? 

E L SR. CONSELLER D'OBRES f' OBLlQUES 
1 ORDENACIO DEL TERRTTORI 
(Sr. Jeroni Saiz i Gomila): 

Grñcies, Sr. Prcs ident: Jo m'hauré de repetir, 
segurameo l, amb ln tervendons antcriors de la Conse
\lera de CuhurEI, Vostt:. no m'havia dcmanat (lixb i no 
li puc assegurar quan estar~ aprovat. e l que Ji puc dir 
és que probablemenl el mes de gener cs taran en dispo
sidó de dur al Parlament ets criteris, tal com mana 
la Llei d'Ordeoació del Tenitori. 

1.-6) 
EL SR. PRESTDENT: 

fI. con tinuació , té 13 paraula el Diputat Sr, Anton i 
Febrer i Gener, per formular la pregunta núm, 967/87, 

EL SR, FEBRER 1 GENER: 
Grades, Sr, President. Sr. Cooseller d'Obres pú· 

bUques . Vost~ sap que en data 20 de maig del 86, es 
va publicar en el Butlletí Ofidal de la Província una 
L1ei que declarava I'Albufera d'Es Grao com a area 

natllrol d'espt::cial interes, i ja ha n pass[\[ llIoh mes 
deis I rC'$ mesos que fixa l'artic1c 5 de la Ll ei 1 del 
1984, per tonfecdollnr el Pla Especia! dc Protccció. 
La !neva pregun ta és molt simple: qua n esta ra Jlcst 
uqucsl PI;)? 

EL SR. PR ES ID ENT: 
Si, SI'. Const'ller. 

EL SR, CONSELLER D'OBRES P OD Ll QUES 
r ORDENAClO DEL TERIHTÜRI 
(Sr. Jeroni Saiz i Gomil~): 

Gracics, Sr. Pre.<;denL Sr. Febrcr, cm pcnne!i u f1~ 

petit;} n::ctj fi eació,"cn tres meSas no h" tI'estar reclae
laL, en t rcs mesas ha d'estar cornem.at, i aIs tres me
sos eslava comell «;at, en c:onseqüencin, aqucli l !cnnini 
es ta compliL J!s clificultosa la rcdacció d'aques l Pla 
d'Orccnació, vos~e hu sap per(ectament peJ"qui; l'espa¡ 
és molt complcx, i pcnsam que aproximadamcnt en 
dos mesos cstflra acabada la red<lcció, nstu ra lmen t, no 
aprava!, es comen«;ara la I ramitació, aprox imadarncnt 
dos meso~ a partil- d'aques tes dates. 

EL SR . FEBRER r GENE R: 
Bé, jo no lene cap dubtc que la seva Consellcria 

és mol! respectuosa en les nortnes que emanen d 'a
quest Parlamen l, i que ja haura iniciat, coro així millo 
huvia dil, la confecció d'aquest Pla, Senzill amcnL és 
per reco rdar-li que en els Pressuposts d 'cnguany hi ha 
50 mi liolls i al de l'any que ve. n'11i h a 450, per indem
nitzar a [es persones afectades pe .. nqucst Pla, la qual 
cosa, evidentrnent, per intere5S0S molt particulars, 
cree que tenen dret a rebrc aq ues ta indcrnn ització. 
Sen7.ilJarnen t és per donar complirnent a aq ucsts 500 
milions de pessetc;>_ 

EL SR. PRESlDENT: 
Sí, té la pamula el Sr. Consell cr. 

EL Slt CONSELLER D'OBRES PúB Ll QUES 
I ORD~NAC IO DEL TERRITORT 
(Sr. J cron i Saiz i Gomila): 

Cree que ha queda! bastanl dnr en ;:lquesta Cam· 
b m d'una forma continuada , que si algu té respecte 
pcls inleressos pri vats que puguill eS lu nfcc tat () Ie
siona ts, en qua lque cas, per ac tuacions de l'Achninis· 
¡raeio, ha estat aquesl Govern, en aques t cas Ji podria 
dir que d s afectats no ho són pel Pla Especia!. 5Ól1 

afectals per la Llci, j la Llei esta aprovada fa molt de 
Lcmps. 

1.- 7) 
EL SR. PRESlDENT: 

Té la paraula, a continuaeió, el Dipu tat Sr. loan 
Mayol i Serra, per fonnular la pregunta núm, 972/87, 

L 
EL SR. MAYO# r SERRA: 

Grades, Sr. P resident. La pregunta és a ¡ 'Honora
b le Conseller d'Obres Pú bJiques i fa referencia a l eom
pliment de I'article 36 de la LIei de Carrc teres, que 
disposa una prohibició absoluta de publicitat de 38 a 
108 m. deIs marges de les carreteres, ses:ons la seva 
categoria. Hem observat que a les Illes aquesta nor
ma s'ineomplcix, normalment, no hi ha cap tenue mu
nicipal praeticament on no s'incompleixi, i voldrfeDl 
saber quins sóu cls motius. 

a 
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EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula e l Sr. Conseller d 'Obres Públiques. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PúBLIQUES 
1 OROENACIO DEL TERRITORI 
(Sr. Jeroni Sai'L i Gomila): 

Gracies , Sr. Presldent. Sr. Mayol, cl'ect ivament hi 
ha molts de cartells publicitaris o informa t ius, perque 
de vegades a zones tu rís üques és d ificil separar exac
tament el que. són cartells informatius o pub licitaris, 
i ¡;s veritat, tambe Ji puc dir que se n'han fel retirar 
~olts, hi ha molts d'expedients comens:ats, és a dir, 
és un tema que preucupa realment al servei de carre
teres, i tmnbé preocupa aquesta poss ible confusió que 
dóna 1100 a unes situadons, a qualque cas, d'iHegal itat, 
es ben cerl, i no nom¿s a aquesta Comunilat, sinó a 
a]tres moltes, i , en conseqücncia estudiam, vaja, hern 
arribat a la conclusió de la necessitnt dc donar una 
norma tiva bastant més ex.haust iva i bu~laot més clara 
i concretu que aquesta de la L1ei de Cairctefes, i pen
sam que al Pla de Carreteres se ra III més adcquada 
per conteni!' aquesta normativa que, pentura repre
sentaria, com ha suposat n alt res Comunj¡¡.1ts, una mo· 
diJiC2.ció dé ID Llci 0, pentura, simplemcnt, amb la 
normativa del propi Pla podria estar regulada. 

EL SR. PRESJDENT: 
Té la pamuJa el Diputat Sr. Mayol. 

EL SR. MAYOL f SERRA; 
Grucies, Sr. Pres ident. Jo cspcr que aquesta nor

mativa estiguí eornp lerta i respectada d'una manera 
més fermn que I'actua l, perque s'ha de dir que hi pot 
haver qurdque cas on h¡ hagi diJicultat d'esbri nar si 
és infarmació o publicilat pero les 60 valles publiciH .. · 
des entre Palma i I'aeraport, raci vos te mateix In m it
jana quilcmNrica, més de 100 enlre Palma i A1cúdia , 
etc., ¡úe., suposen, pens, unn in fracció mult clara que 
se podria resoldre en un termin i molt més reúlút , deis 
mesos o anys que duen posades valles d'~lquestes. 

Grades. 

EL SR. CONSELLER O'OBRES Pú BLIQUES 
1 ORDENACTO DEL TERR lTORI 
(Sr, Jerani Saií'. ¡ Gomila): 

Sí, gracies, SI". President. Simplement un aclari
ment, jo no se si vos te ha comptat les va lles una per 
una. parcix ser que s i, pero, evidenl'ment, 00 totes les 
vall e:~ publicitarics que estan coHocades incomple ixen 
la Llci. 

Grades, 

1.-8) 
EL SR. P RESIDENT: 

Té la parauJa, rl continuadó, el Dipu tat Sr , Jaume 
C<lrboncro Malberti, per formular la pregunta núm. 
968/87. 

EL SR. CARBONERO 1 MALBERTI: 
Gracies , Sr. Presiden1. Aquesta es una pregunta di· 

ri lli úu al Sr. Conseller de Turisme. Dia 12 de destm· 
bre del 85, C'l Pa rl<lmcnl va instar el Govern que 
redaclás el Pla d'Ortlenació Turistica, dia 18 de setem· 
brc del 86, hi ha un acorel del ConseIl de Govcm en· 
can·egant o aprovanl el plec de l:ondicions d'un cstudi 
previ d'aquest Pln, del Pl a d'Ordenació Turística. Ens 
agradaria saber quan vcndran a aquest Parlament els 

criteris generals, d'acord amb la Disposició Transito· 
ria Única de la L1e i d'Qrdcnació Te o ·itoria l. 

Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme, 

EL SR. CONSELLER DE TURISME 
(Jaume Cladera i Cladera): 

Sr. Presideo L Sres. i Srs. Diputats. Pensam dur 
e,ls c ritcris del Pla d 'Ordenació Turíst ica abans de dia 
31 de tlcsembre d'enguany, 

EL SR. PRES1DENT: 
Si, lé la paraula el Sr. Carbonero. 

EL SR. CARBONERO J MALBERTI: 

Aixo vol dir, Sr. COllscller, q ue aiKa que es va en· 
earregar dia ¡8 de se1"embre, que son els cstud is pre· 
vis sera ja el resulta t final del Pla d'Ordenadó T urís
tica, que els esludis previs es convertcixen en Pla o 
seran cls criteris genera ls, aquests estudis previs? 

EL SR. ['R ES IDENT: 
Sí, té la puraula el Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE TUR1SME 
(Jaumt! Cladera i Cladera): 

No, serap cJs criteris , no sera el Pla, dcsprés de 
parti!' de I'aprovació dc1s cnteris en aquest Parlament , 
s'ac.\bara de redactar el Pla. 

1.-9) 
EL SR, PRESfOENT: 

La pregunta següent, formulada pel Sr. ValenlÍ 
Valenciano j Lópcz, per abscncia del Sr. ConseJler 
d'Agricultura i ::unb I'asscntiment del Diputa! que ha 
fet la pregun ta, queda ajornada per al proxirn Pie
nari. 

1.-10) 
Té la parauJa, ido, el Diputat Sr. Joan López ¡Ca· 

susnovas , per formula r la pregu nta núm. 950/87. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVA$: 
Gracics, Sr. Presidcl1L Sra. Conscllera de Cultura, 

voste dell saber que a titol generic, el Ministcri de 
Cultura de l'Es lat Espanyol va organitzar, a París, una 
c.xposieió titulada "París a ¡'hora espanyoll.l~, i cl 
Govem frances, lambé, organitzava conjuntamenr di
verses exposiCians de pintura, Ilibrcs, manuscrits, con
ferencies. obres de tcatre, que manrindra la sevu pre· 
sencia oberta [1/lS al mes de juny de l'any que ve. 
Nosaltres voldrícm saber, pcrque sabem que s'ha 
consultat, s'ha convidat, millor diC, el Govern de les 
JIIes Balcars <l tenir·hi una pre:sencia, qui na ha estat 
I'act itud, e l caplen iment de la ConseIlcria de Cultura 
respecte d'aquestu manifestac.ió que projcl:ta la cultu· 
ra espanyola cap a I'exterior, sense teoir en comple, 
en absolut, la divcrsitat de cultures nacionals de l'Es
tat Espanyol. 

Gracics. 

EL SR. PRESWENT: 
Si, Sra. ConscUera, té la paraula. 
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LA SRA. CONSELLERA O'EDUCACTO 1 CU LTURA 
(M.~ Anli"m:a Munar i RiuLOrl): 

Sr. Lópcz j Casasnov:'lS, sU[>us que la sen prcgun
Iu es cvidcnl que ve motivada pt:l" la polcmica que ha 
sorgi! entre la GCllclnlilal de Catalunya 1 el MiniSlcri 
de Cultura. per nló de' l'cxposid6 " París a I'hora es" 
panyol[\lI, que es va inaugurnr el pas::.<lI 8 d'octubre. 
El ConsclJer de la Gencrali\al conshlerava que aques
ta c.'l(posició era una ag¡'essio al carácter pluricu![ural 
de ['Estal Esp<lnyol, i deia que la dcdsi6 del G(lvcm 
Ct:nLra) d'organil<!.<Ir aquest::. aclCS n Pn)"ís, prcsdndilll 
dL'is organs de les Admin istracions AlIlOnbmiqucs que 
lencn rcconcgudes cúmpeH:ncies exclusives en matcría 
de cullura, esta en cotradicció amb el mare const itu
cional de l'Eslal Espa.nyol. 1 he de manife~lar que la 
Consellerla de Cultura del Govcm Ba lear, a l'i6TUal que 
la Gencr:ditat de Catolunya i 6s cvident que d'aJtres 
autonurnics. no ha rebut, pcr porl del Govcrn Cenlral. 
ríns dies ",bans de I<J imlUgurm:ió, que va arribar una 
¡nvitació per assistir a la inauguració oficial cap co
municadó sobre aquesta cxposició, i mol i menys ante
rior ment s'havia posat al COITcnt de si hi llavi a a lguna 
aportaeió a fel'. no se'ns ha dcrnanat cap (ipus de 
coHaboració. La Conselleria de Cultura esta d'aconl 
amb la filosoria i I'csperi ¡ que inspira les panlulcs del 
Consel lcr de la Gencralitat, i creu que, encara q ue t'os 
d'una mena puramcnt formal, el Ministc ri de Cultura 
del Govern Central hauria d'haver posat en antece
dcnts sobre aquesta exposició el Govern Baiear i les 
distintes autonomies que con figuren l'EstatEspanyol. 
No obstant, uix6 nu va ser aixi, iscgons les nostrcs in
formacions, els pintur,. que ens representen són Mi
quel Burccl6 i Ferran Gurda Sevilla, crcc quc són els 
pinLors mallol'quins mes rcpresen tatius a l'Estat Es
panyol, i cls dos, evidentmen t, cb de més prestíg¡ in
lernacional, aixi que he de manifestar que, encara que 
la Conselleria de Cultura pensi que la forma d'actua
ció del Mi nisleri no ha estat el més clegant ni molt 
mcnys J'adcquat per a un marc de ¡'Estat Autonomi c 
pluntl, amb les sevl:s cultures. les Balears esfOlO ben 
rcpre!lCnlades en aquc,.<;ta exposició deis pinlOrs, i ¡'ac
titud de la Consellcria Ilomés podria ser una , no 3ssis
tir a la ir.auguració oficial, en testimoni de proles! a, 
o bé lambé manifestar a la pl'emsa, com va fer el Con
seller de la Generalitut, que no esturn o'acoro amb 
aquest comportamcnL No varem fer res més, perque 
tampoe no varem tenir oportunjlat de fer malta més 
cosa. 

EL SR. PRESIOENT: 
Sí, té la pamula e l Diputat Sr . López. i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ T CASASNOVAS: 
Grades per la informació donada. Obviament, nas

a ltres pcnsam que no nornés és una acti tud tes timo
nial de no ass isLir, que em sembla corrcc ta, si nó tam
bé la manifestació de la voluntat d'aqucst Govem 
Autonom davant el Ministeri de CuHura per aquesta 
actitud, com h a fet, i voste ho ha dit molt bé, el Con
seller de Cultura de la Generalita t de Catalunya. Em 
permcti dir que n'hi haura alguos que. di l-an, que es ta
ran contents, a més a més, quan es vegi que e l dUlleg 
de cultures en aques ta ..................... d'Espanya, no 
funciona, aItres , pOlser, acusaran responsabilitats si, 
tiant els que agafem actituds davant aquest tema de 
provincians. Jo cree, Sr. Consell er ; que els provincians 
s6n ells, que no enlencn la realitat de l'Estat Espa-

n:yoL Vos te, pCl' que nu ha !lit res dalJ"ant el Min¡~tcri. 
Sls nostres pinlors. no names Mique l Barccló i Garci<: 
Sevilla, sinó tarnbé Miró, Tapies , que s6n pintors nos 
tr~s, són a Paris, ¡ ens hcrn de leliótar, ja hi són. Ara 
l'actiLLld politica potse .. hauria d'ha\,¡,;r estat una allra 

LA SRA. CONSELLERA O'EDUCAC IO 1 CULTURA 
(M.O Antonia Munar i Riutorl): 

L'única actitud que hi cabia c ra bé la no assislcn 
ciu o bé la protesta. i la protesta només a ls Olitjan! 
de eomunicació tenia tan poc sentíl, quao ja tal esta\'< 
fet, que tenia altres probJ emcs bastant més impol'lantl 
a rcsoldre que fer una proteslu qu.e ja no sCl'/ia per r 
res, donat que l'exposició ja cstilvainaugurada i 101 

decidí! . 

1.-10) 
EL SR. PR ESlOENT: 

Per acnbar aques t primer punt tle l'Orore del Día 
té la paraula el Diputat Sr. J onn Lópcz j Casasnovas 
per 10rmular la pregUllta 956/87. 

EL SR. LOPEZ 1 CASAS NOVAS: 
Gdl.cies, Sr . Prcsioent. Vostes saben, Srs. Dipufals 

senyors de l Govern, que unu Llei que el Porlament hE 
fet , diu, la U ci de Patl'irnoni Historic de les mes Ba 
lears. preveu, en tre les mesures de fomen t, la de deoi 
cal' un 1 % de les obres que es fan a les llIes Baleal's 
que supcrin el volum de 500.000 PIS., a la potcnciacié 
de creativitat a r tís tica i mnntcniment de l patrimon i 
Nosa ltres demanam, pc.rque hcm l!cgit ]'art icle 7 i. evi 
dentmcnt, diu que la ConserJerja de Cultura p resenta 
ra al Govcrn oe Comunilat, cada any, un informe so 
brc cJ grau de. com plirncll t, i el destí que cs dónil ~ 
aquests dincrs, demanam si vos!e- també esta dispo 
sada a presentar aquesta informació al Parbment, - j, 
sigui en un acte informatiu davant la Comissió de Cul 
tura o en Plcnari. 

LA SRA. CONSELLERA O'EDUCAC IO I CULTURA : 
~r. Lúpez i Casasnovas. Avui malí j a Ji he man í 

fcstat la mcva preocupadó, perquc quan aq ues t PaJ'o 
lament aprova una Ilei, s igui la de Normalització, sigui 
la de Foment del Pat rimon i, voste, aUlOmaticamen t. C!: 

HegeL', e ls artieles, j després, a través de interpella. 
c ions. de mocions o de proposicions no de IIci. torna 
venir al Parlament a rticle per anicl e. La Llei 3/87, de 
18 de mare, de Mesures de Foment del Patrimoni His· 
torie de les Illes Balears, al seu articlo::! 7i'! cstableix 
que [a Conselleria de Cultura p resent adl a l Govcrn de 
la Comunitat, cada any, un in forme sobre el grau de 
com pliment del que es disposa <lIs a rticles, sobre la 
consi gnilció i desti d'uo 1%, per aixo, i abans de fina· 
litzar l'any, l'esrnenta t infonne sera remes al Govem, 
i no al Pa rlament. Per suposat , si vosti:s em demanen 
que doni informadÓ. jo la duré, tant i m'agraoa coro 
si no, perque som aquí per aixo, pero, la veritat, no 
em sembla oportú que de cada a r ticlc o 'una lIei, vos
tes en facin una altra proposició no de lIe i, perque é~ 
que no acabarem mai. 

.' 
" EL SR. PRESIUENT: 

Sr_ López i Casasllovas, té la paraua. j 
EL SR. LOPEZ 1 CASASNOV AS, 

Sí. En primer 1I0c, grades per aquesta disponj~ 
litat que cm reconeix de lIegir la legislació i tot, i f~ 
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un scguiment, que aquesta és la nustra obligadó com 
a oposició, Em deb.:i dir-li també que nosaltres presen
taro aquestes preguntes, que són senzillarnen t d'adver
timen!, de control, de soHicitud, abans de prendre al· 
Ires mesureS parlamcnt:'lric.s, per tal que Icnjm una 
gran prcocupació, a la vista que les legisladons que 
elabora el Parlamellt, l'Excculiu, moltes vegatles no les 
compleix, per a~u tenim aquesta voluntat, aquesta ne· 
ce:>sitat, d'allra band<l, de tcnir coneiXClllen ls. No cm 
bas ta que vostt: em c0l11esli que in(ormara el Govern 
puntualmen t sobre aqueS! terna , la L1ei hu diu, I'ani
ele 7 ho cxprcssa, nosallres am avan~avcm una mica 
més i volícrn saber la scva disponibilitat per tal de 
comparCixc]' davant la Cornissió infonnaliva quan (aei 
faltu, per expl icar tota aques ta qüesLió que vosU: esta 
obligada n re tre r::omple.s ul Guvern . Si voste [lO fa 
d'uquestn manera i e llS cOnlt's ta afi l"mntivamellt, no 
tindrcm ncceSsllat el<.! prC1cntar cu p Propos.ició no de 
Llei. 

lv10ltes grades. 

JI.-1) 
EL S R_ PRESIDEN": 

Acabal, ido, el primer punt de l'Ordre de Dia, pas
sam al segon, relatiu a rnterpeHacions_ La primera 
assenyalacln PC!- il. uvui, és la regislrada amb el núm_ 

¡) 84ft/87, presentada pel Gn.!P Pnrlamentari Socialisla, 
~ relat iva a la polilica de nurma\ilzació lingüística. 

Té la paraula pe!" defensar ¡ presentar aquesta I n· 
terpeHació, pcr pan del Crup Padamenlari Socialista, 
el Diputat Sr. D.:nnia Pons i Pons.. 

EL SR. PONS I PONS (DAMIA.): 
Sr. Presiderl\. Sres. i Srs. Oiputals_ Una altra vc

gaclu parlarcm de Jlcngua, no perque creguL'"In que 
ac¡uest lema s'hagi de dur a cada sessió a l Parlamenr, 
sin6 perque és un lema que, cncara que no formi part 
de res ocupacuns o preocupacions global'> del nostre 
poble, sí forma part dcls secto rs que es preocupen que 
la nostra cu ltum, la noslra tlenguél, les nostres senyes 
d'id~ntilal tenguin un rutur j, en definitiva, no perdem 
la nostra ¡dcntilat ea m a poble. 

Hem planteja t una lnterpeHació global sobre po
liljc~ de norma lit'zació lisgüística, perque creim que 
és rrecessari, no només sabe¡- aspecles COncrels d'a
ques1a nonnalilzació, si és que n'h,Í ha , s106 que yo· 
lcm que se'os cxpliquin, si és que hi són, les Hnies 
gcoerals que informaran, no la ConseUeria de Cultura, 
d'Educació i Cultura, s inó al Cove.rn de la Cornunilat 
Aulonama. en m.:llerill lingi.iistica, pcrque creim que 
tO! i que ¡'cix basie d 'actuació en materia lingüíslica 
pertany il l'area d'Edu caeió i Cultura, sí cerlamen t 
creim que I"orlll<l part d'una poU tica global del Govc rn, 
que es tradueix no llames a Lravés d'unu Consellcria, 
s in ó a través de tata la seva actuació. 

La nostru ll engu<I, no he de deseriure la silUació 
en que. es troba, tots vostes ha saben perfectament , la 
rnaleixa U ci de Nonnalització Lingüística a l'Exposi· 
ció de Motíus els va submini st rar UJl material, un breu 
material, pero nlolt interessant, perque els que In va
ren redactar (' ren verLaders especi'1Jis tes i vC l'!adcrs 
histo)"iadors del nostre idioma, nques ta Exposició Jc 
MOlius cns dóna una descripció de I'evolució his t() r ic,1 
del mtala a les rllcs Balcars i. fi na lmen t. Ca una su' 
lTlaria descripció de 1<1 scvn si tuadó. 

Des que d ia 29 d'abril del 86, en aqucst Parlament, 
per ullanimiL.'\t, varcm aprovar la Ltei de Normulilzu
ció Lingüística, pcns que els motl us de preocupació 
que s'exposaren a I'Exposició de Molius per les perso· 
nes que s'encarrcgaren de la redacció o de I'esborn:my 
de rt:dacdó d'aqUt:sta lIei, es poden havcl" aLenu::ll , en 
a lguns casos, pero en ca ra no hall estat llknament des
virluats. EIs molius de prcocupacló conlinuen pcrfec
tameut vi genls. La lIcngua catalana dins les lIles 
nalea r!; progressa socialment. o csta en regressió? 
Aquesta és una qües tió fOnamen ta L NosalLres teni m la 
impre~sió que, concretament, dins els gruns nuclis de 
pob\;,cio, P;:¡]ma, sen se anar més lIuny, aHa, on s'cncu
beeix la meila: de la població, pr~cticamenl, de totes 
Ics !\les, si no més, nu hi ha un progrés social de la 
\lcngua catalana. Hi hu un feno men de rcgrcssió, les 
noves ge.ncracions d'aquesl municipi en que ens Iro
bam en aquesrs moments, mtlltcs ja no s'ineorporen 
per la IlenguH calalana , sin6 que ja han en lral dins un 
pmcés, espcrcHl que. no irreversible., de cus tellani l
zació_ 

Pcr tanl, hi ha una pcrdua tI'incidencia socia l, hi 
ha Ulla minvn de la dcrtlugrafiu cala lallo-parl,lnt a les 
[IJes nal cars, cOntinua una irnmlgr.:ll:iÓ no assimilada, 
SillÓ eonlr~u-jamenl, aquesta immigrudó continua cs· 
campant 1.\ taca " 'oli de la easlellnn ització, via 
cxogamia, i, en definitiva, també pcrsistcix un das
sismc, tlll dassisrnl!, si yokn els explican.\. que es 
exogilmia, pero, en un altre mOment,- el c\assisme lin- , 
giiístic es conti nua malHeninl. La caslel[anització con
tinua essent, enC<lra, per a ulgulls scc tors socials d'a· 
queslCS ¡¡¡es, un sírnbol ele p rogrés social, un simbol 
de riquesa, un símbol d'identiCicació amb un <lIt niveJl 
econ{¡mic, elC., etc, Per tanl, la situaci6 de la lIengua, 
tal 1 quc h1lgi nssoli t un Stal us formal tic co·oficialiWl 
o d'oficialitat, !O! i que la utililzem en aqucsta Carn
bra ¡ a d'altres ¡nstill.icions, 101 i CJuc s'cditin nlolts de 
lIibrcs, IUI i que molts de publcs d'aq uesta i!l a dispo· 
sin de la scva pctita pub licució, moltes vegades vehi
culada 11mb molt cI'CSrOI't;, ín tegl'mncrH en clll"ala, el 
cara1a, tot ¡ que ha cnlr:r l a les C5colcs, a l'Admin is lrn
ció Pública, que s'ulil ilza al Parlmnenl j al Govcrn, i 
no semprc, no ha assolit encarn, un s tatus, ni de moH, 
de norrnali1at. 

¡Iem d'esperar que la socictat es normalitzi per la 
seva propia dinamica? O el pum el'aceió és un nit re? 
Nosallres creim q ue nom és una energica aeció dcls 
poders públic3 podra evitar la degradació definitiva j, 

en definitiva, a la lJa rga, la morl de la !lengua catala
na a les IIl es Balcurs. 1 no vull rl!r p lantejarnents trnns. 
cendcnts ni plan!ej aments tremendis tes, perb vostes 
saben qll>.!. en aqucsta maleria, .si no avan~am, recu
l:lIn, en aquest moment, tal vt.:gada no reculam tanl 
COlD eH anys passat" en que hi havi¡¡ una situació no 
cletnoCraliC4l, unn si/unció tic pressió castellanilzadora 
.sobre la soc ietat, pero, en aquest mmnent, ja no po
de01 viure de la inhcia que ha manlengut viva la nos
Ir" lI engua , al marge del ret onc ial, d'en.;ii del ramós 
Decre t de Nova Planta . 

Ara, In incrcin jug;;t e n contr" de la 1105\1·" l1en
gua, la inerci¡¡ signifi ca Olés castellanil7.uciÓ , s ignj[ic3 
rnés barbarismes dins ¡'idioma, sign¡ficil b inlpossibi
litat que la Ilengua no nomcs progressi sinó, ni tan 
so l$, es mantengui en la posició en que. es trobava_ 
Només una acció encrgica , entre ¡¡ Itres, deis poden; 
públics de la Comunita! Autónoma, perquc l'Estalut 
els ha encornana potld comen«;ar un procés de nor-
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maH t'l.<lc¡¿ del ea tala. Procés dc normalilzació que 110-
més culminara qunn la socict:.ll, les rorces sodals. ti 

¡J<u'\ de les institucions, racio SCVil la nonna litzaci6 de 
la Ut;ngua . 

Hi ha, pCl' tanl, una acció de govern sobre aques
ta materia? Es complcix la Llei d~ Normalització Li ll
gi.iís¡ica? Es pensa complir? Es dcscnvoJupa? Es tre
balla sobre els seus difc ren ls articles? Es conlc mp1en 
totes les p()ssib iliw ts? Es constaten les di fi cultals? Es 
ran els caOlins Olés faei!s i s'estudicn els Olés difícils? 
Que. es fa en m ate ria lingü íst ica? 

Nosa l!rcs eos volem rcmct re, com a p unl de refe
rt'.neia . <1 \JI~ dOCUn'lI':UI que cer tamen l no ~ per pas-", 
sal' a CAp O'I nl o login ni Iilerl'l ria ni po lír.ica. en Tal c,,;I;, 
t!> pel' pnssal' a un~ tultologia de l seclarisllle i de "i 

inl r<:insigencifl en il1 nt~ri ;l lingürsl i c~I , illl rn n!)¡g~ncia , 
no ~I mantcni .. princípis, s illó ~, mtu1tcnir p l"Cj udicis 
I'calmelll im p rcscntab1c.s, RcCOl'dcm la Sessió eI 'l nvcs· 
lidu ra de l'any 1983 del S r , Gab riel Cai'ic llas i Fons, 
:lJeshore'i ca nd idat, CJ uan t a Uengua va n" lfI irCS I<l r , 
<lmb u na cert ~ belli geran cia, beH igerancia no norma· 
litzadora, per favor, sinó que volia deixar molt claro 
sense complexos de cap classe, i aq uí poden posar les 
cometes a I'hor<l de: la tran scripció «que cons idcr W1 
alemptat a la nostra cultura, a les Dostres senycs d 'j· 
dcn tita t i la nos tra historia, qual sevoJ plantejamcn t 

c\'aques t tema que lIO pass; re! m antenimen t, cull iu 
i prfJIccció, i pOlenciació - pertló- de les nos tres le, 
gitimes, honroseS, ¡ bellísimes peculiarita ts IingU!s li· 
ques ... J a con l inuació, eOIll no?, ciLava Cos ta , pc.rqu(l 
e l pi de Costa té les branques molt grosses j , fins i 
tOl , s'hj poden encobei l' aqucs ts secl<l r ismcs, 1 no 
parlnva de no rmalilznció, s inó que pa r l::wa de l tl rel de 
parb r i escl'i urc la !lengua d'aqltc.s ta te rTa i promo u, 
re n les d ifc rc liIS iIIes, a Il'nv~s tI'un pla d'cnscnyan<¡a. 
les pc r li l1CJ\tS moduliHlts que I' nS"t~I Ul con lemplil, ¡ ho 
vull reco nlm', 00 perqtl~ Alinn C¡.'1\ Popular i e l Sr, Cañe· 
I1 :lS se' n PI'cocupb.s elll l! hl fos$in, s inó pcrquc un de Is 
rcduc tors, p l'Ccisamcnl j o tn <l tdx, va ig p rocurnl' que 
h i rossin , pcrqu e es ves que a qui no es tl·a.clavu de 
dcstntir res, sin6 que In u lI ila l de In IIcngl1<l ca la limn 
es podia permctrc 101,es lt!s moda li1:u s que volguessi n. 
P ero la voluntut que t\cllIcsta llengua , eom n llcngua 
modernn, IIcngu3 d'unn sOd e la1 , del seu co men;, ele 
la seva indús lri a, del seu tu rismc, tic les sevcs eseoJes 
fos presen t a tols e ls a mbits d 'aques tes res Bal ears, 
a ls qua ls es va enCOl1U\nar fi nal ment I'acdó de govern 
dcl Sr . Cañellas, no era a l progr ama d' l nvest idura del 
83. 

Va t~ll i l ' quatre anys, el Sr . Caflellns, per apren
d re literatu ra, llengua i ta l el q ue 1i fes (a lta, i eIs 
dics 15 i 17 de juliol de l 87, toma rem a celeb rar una 
altra I nvestidura amb e l Sr. Cañellas com a candidal. 
So r losamenl , no varem fe r cap examen lingüistic, pero 
que s i no, a hores d'Ma , ero parei x que no seria Pre
siden!. Va tornar a r epetir els mate..ixos prej udicis, i 
a més . amb una rerer~cia exp rcssa, una rcferencia 
bcHigcran! , Va dir que la !lengua ronnava pa r t , molt 
importan l , de l pa lrimon i cultu ral, del programa cu l
lu ra l. p e rdó, que era manirestació de la iden tita l de l 
nos lre poble, i o('o!;.a ll re.<; esperavem que haul'ia assu' 
mil 101 alió que la iden li tat de l nostre poble, h is tbrj, 
carocn t , ha es ta!, ens pensavcm que haur ia ana l a ls 
arxius i hatlría vist c ls docume nl s de is reis , de is vil" 
r e is , deIs nOl.a r is , deIs burocratcs, deis escrivans, tols 
ese,;ts en cat a la lile rari. fins i tol els topanims u t ili t
zen ]'artic lc Uterari, pero no, e l Sr. Cañellas va sor tir 

i V¡I dir, «coO\ ja \I<lig dir f¡¡ qua1re nnys, vull dt:i;~a\' 
molt dar que conside¡', que considcram un ate:mptat 
a la nostra cul turaD, etc., ele., crc. Exaclamcnl els llla. 
teixos prcjud icis , 

El Sr. Cai'iellas va rmmar govel"O, va nomenar una 
ConseJlcra de Cullura que sembla que sera la que res. 
pondra <l aquesta Tn terpeHació sobre política de llar. 
rn¡ll ització lingi.iística, és cvi dent que vista la base doc. 
trina l de les dues Investicl u rcs en ma1eria linb,'iiística, 
to ! ¡que per rota una ser ie de ci rcumslnncics várem 
aconseguir que la Llcj de Normalització Lin¡;'wst ica, 
que és una bOllll lIci, s'a provas per unanimi tat dia 29 
d'abril del 1986, és cer l que, pCJ· usar- una expressió qlle 
scmprc l'he vista en cas1c1la, la norm al iLzació lingüísti· 
ca no va 6'Uanyar «los cúrawnes y las mentes .. deis se. 
Ilyurs que Lluncll SUPU! t suciulug icu·pulí!iL' dins aques ta 
Camb ra a l Sr. Cafiella s. 

Per tant, su posem que aquestes bases doct ri nals 
deIs ctiscurs d 'l nvestidura hagin esta l superadcs, que 
la incorporacio d'u n.! alt ra forga politiea que ha ob· 
tengul la titularilat de la Conscll eria de Cul tura hagi 
servil per equi librar un poc a.qucst desgavell, aquesl 
sectarisme en mate!"i;] lingüís tica, qu ina és l'aecio po
lítica que es pensa dU I" endavant en materia de nor· 
malit:t.aci6 Jingilistica. 

Pocld a anornena r , praeticament, tots cls art icles, 
per qu c tlques ta Lle i esLu previsto., no pe r Cll trar no
mé5 en funcionam.:!nL d'una manera mCdllliea, sinó, 
cO,m diu rnoll bé la Disposició Finnl Primera, perquc 
e l Gov¡;rn se la prengui més seriosamen t que a lt res 
Beis qu!! han esta t ap rovades per aquest Pnrlament, 
fins i tot ta mbé per uoanimita l, i es posi en fc ina, Diu 
la Disposició Final Primera q ue s'autorilza el Gove rn 
de la Comunita t Autónoma a adoptar les disposic.ions 
re¡:..-Iament.1Hies Q!,.lC precisi l'apJicació i el desenrollla· 
ment del que disposa la prcscnt Uci. M'excusaré per 
cs tcndre'm en una amp1íssima rc.!ació de cites, pcrque 
cree que la Lle i se la eoncixcn millar que no jo. De 
to tes maneres c ree que no sera de més t reure'n al· 
gunes. 

E l CalaJa és lI engua prop ia del Govern Autonom, 
<.! r tielc 6. H o é.s? La util itza en IOta eircumstüncia? O és 
nornés uml Ilcngua coHoq uial del Govern? E l Govern 
continua funcionant en ca'<; lellil , hasicament, parla a l· 
guna cosa en ca tala. pero gene ra lmen t con tinua com 
abans, sense normaIitzar el seu funcionamen t coro a 
ins li'u cio) públi ca i con ~ i nua produin t els seus escr ils 
en cas1clJa . 

S 'e;'I pedeixen les copies i cerlificacjons en ea taJa, 
com d' u J'artide 8? Nosallres en5 ternem que també 
aixo, de moment, és papel' banyat. S'ha p romogul cap 
acció pe r normalitzar I'Adminis traeió de J usticia, en· 
cara que no s 'hagi normalitzat el Govern? Tampoc. 
L'altrc dia , dues person es de l PSM varen anar a un 
Ju ' j At ¡varen haver de fe r u n ac ta, testimonial, en· 
CAra, de parla r en calaUt i els h o varen haver de tra· 
duir. L'Adminis lraei6 d e J usticia continua catellanit
zada. 

La normalització dcls topónim s, avuj matÍ n 'hern 
parla l amb la Conselle ria , e l Sr. J oan t 6pcz ha fe t un 
plantej ament, i s i hA quedat clara una cosa és que na 
h i h a, de moment, normalitzaeió, 101 i que cxigeix el 
seu tcmps, pero esperem que es fac i cosa . 

EIs runcionaris que han de tcnir com a mcri t el 
cone:xement del cata la, article 15, és real aixó dins 
aques tes contractacions que s'han produ'it , d'una ma· 
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= 
Dera un 1ant cstranya, ha estat el catalli un rnerit pre-

ferent o no? ". .. 
., BIs mitjans de comuOlcacI6 sOCIal, tal UD 11tol 

III llibres, diaris, revis tes , radio, tclevisió, cinema, tal 
aixb, que ha d'esscr fome~l~t el ea lala, la presencia, 
l'ús creixenl en aques ts mllJan s pcr part del Govcrn , 
que es fa? 

L'cnscnya mcnt que a vosh!s Umt els agTada, que 
lant desitgcn que arribi, espcrcm que sj, que arrib i j 
que avíat les escales també rorroin pan de I'Admi nis
rraci6 j del fundonamcnt competencia! de la ComuDi
tal Au tbnoma, pe,ro. i ara que no hi competencics, no 
pod en fe! I'es? Han pl"omoguL ja tots el!; convenis de 
coopcració que C~ preveu a la Disposició Transituria 
ciDquena, cls han aplical, rcalmcnl, han aconsegui L fer 
un s convenis de nl;jxims, no un s convcnis de mínims? 

Els poders públics fomen ten rcalmenl el coneixc
mcnt del catal~, e1s cm'Sos de cataJil per a adults , ar, 
ticle 36, la publidtat en catalb., fenomen importan Lis
sim, fenomcn que arriba, aixo sí que arriba rcalment 
a les masses, multes vegades moll més que no els !Ji, 
brcs (l'alla literatura. S'IHm programat o pCosat exan' 
cions fiscal s per a la relolació en catala, com prevc.u 
I'anicle 38? S 'ha elaborat la Memoria anual sobre nOl'
ma li lzació de l'artidc 39? Quills conl<lclcs s'han lenguI 
amb materia lingüís t ica amb 1" Universital? L'cnques-
10 que preven, enques la i lTIapa de l'i3rl ide 40 , s'ha fet? 
S'actualitza a cada mOlllen t s i s'ha fet aban s? 

En defLni tiva, queden molLs d'in terrogants, i un 
in terrogan t també infereRsant q ue fa un moment, 
'tu,\!! sentia parla!" el Sr. López i Casasnovas, amb la 
pregunta sobre .. París a l'hora d'Espanya!>, pcnsava a 
veure quin dcsctlvoluparncnl donam a In Oi sposició 
Addiciona l Segona de l'Es talu t, quan parla de la pos
sibilitaL de relacions entre els dHercnts terrilOris de 
\lengua cata lana. No només pel- anar o deixa r d'anur, 
fent 1m geSt testimonia l, molL valuós, a de term inada 
exposició si cns han considerat cult ura o no ens han 
consideral, si di os el lermc espanyol s'ha aprofitat per 
fer labu lu rasa de les difcreols cultures, tol nixo és 
mol! legítim , pero quan tcnim la possibiJitat de fer 
uns convenis de coopernció i relació, d'acord amb la 
Disposició Addicional Segona, que reim, quina relació, 
rcalmenl volem crear? 

En definitiva, com veu, COpl veuen els senyors del 
Covern, aCJuí queden m.o1t issims d'i nterrogants, i jo 
espc!· que donara una rcsposta permenoritzada. 

Crec que el tema és important, no ens agradaria 
al Crup Socialis ta haver de ser insis tent s en maleria 
lingüíst ica, pero només ens comprometcm a no parlar 
d'idioma, a no parlar de lIengua catal ana un ccrt 
tcmps, si la rCSpost.1, rcalmenl, ens demostra que no 
ens hem dc preocupar i q ue la lIengua catalana esta 
en boncs man so 

Moltes grllcics. 

EL SR. PRESIDENT: 
Te la para ula la Sra. Conscllcra de Cullur'd, 

S["[l. M.D Anton ia Muna/'. 

LA SRA. CONSELLERA O'E DUCAC IO r CU LTURA : 
(M ." Aatoni<l M una!' ¡ Riu!ort) : 

Sr, Pres ident , S reS. ¡ Srs. Diputals. En primc r Hoc, 
me tl'a legro que no sigui lrtt enci,Ó de! Pa rLit Socin li s!a. 
(JU!' un debut de norma IilZil(:ió lingiifstica a cada Pie' 
o:tl'i , :.\ixb cm dón~ lIn:\ ce rlil sa ti s racció, pc rquc esta· 
\lem Imbituats , en aqucsl Pa rlament, que ~ cada sessió 

plenru-ia hi Ilavia un tcma de normalització lingüística. 
Pero, Sr. Pons, jo Ii demanaria que em facilit és 

les coses, que no me les dificultés, 1 vos te, la verital 
és que és molt trist. Quan voste parla de regress ió de 
la llcn¡,'ua catalana, de minva de la Ilengua catalana, 
tot s6n paraules seves, de morl de la Ucngua catalana , 
de castellauització, cscolti, no s'hi apun lara ningú, a 
aixo, Voste ha de tenir un crileri de poss ibilitat i 
d'umplitud , si ja diu q ue tul és mor!, no s 'hi apunta 
la gent, és del Dan;a o del Madrid, pero no és del 
Ceula o del Meli ll a, la gen! s'apunta a guanyador, i si 
voste diu que tOI es ta entena, realment la tast.:a de 
normalització lingü ística i de compliment de la ll engua 
em ser~ dHicilíssima, aixi que, coHabor i, i digui que hi 
ha qua!que espera n\;a i que el fULul" és del que sún 
catalano-parlants, i així qualeu s'hi apuntar~. 

La Interpel·lació en concret que voste em fa, i em 
demana que pensa tlquest Covern en norma litzaciú 
lingüística, Ji vu!l elir que aquest Govern assumeix, 
obvií'\menl, e l t.:OIn pliment de les p rescripcions legals 
esla bl erl es a la L1 ei 3/1986, de 29 d'abril, de Norma
lilzació Lingülstica. 1 que n'assumeix, ai:d ma tcix, el 
desplegament ampli , a mb crite.ris no restrictius. Aixo 
signi fica dur elldavanL el que pl"cst.:r iucn eJs quatre 
eapÍlols que el conuguren, ]'us oficii3 l, l'enscnyament, 
cls miLjar:s de comunicació social i la funció norma
li tzadora deis podcrs públics. 

La romcra passa, primera i fonamentn1, pelo acon
seguir aquests objccuus sera, com .i a vai g ammcia!- amb 
.tnleriOli ta l. la cl"cació del servcj de normalilzació lin
gUistica, cls vaig C(Hlle nlar que en aquest moment uqucs l 
$cl'vei eSlava inlegrat tan soLo; per una pc~ona, i que 
fl.ns a principi d'any era impossiblc nugmenla r-ho, per· 
que no bi havia doblers per a personal eventual, i que, 
pcr favor, en politi ca lingiiis lica i de pa lrimoni , q~Je 
J'o rganigrama c3nvi:)va ¡que havia de fel- uomell3-
mcn ls esperassin el mes de gener, que jo rea lment ja 
podia envestir en aques t tema, _ 

Les tasques prind pals entorn de les qua!s gir3va 
la regulació del cata/a dins L'AdminiSlració de la Co
munila t AUlonoma , a través d'aquesl serve; sera pos
sible fcr-ho, La ulilització i l'ensenyamen t del catala 
dins el sis tema cducuuu a les l ijes Balears, ho le\1 im 
previst , la informació, la promoció i la sensibil ització 
popular en relació amb l'ós del calala, tanl a I'amb; t 
CUI1Ul'ulc om comercial. publicital'is, informal ius, pro
fessionals i, fi nahnent, la co ~laboració es trcta amb 
altres: Comu nilats (1mb problema tiques lingijistiques 
s imil ars, 

La conereció eI'aques tes Huies di/"cclrius :l g t":lIlS 
trels, domU q ue. aquf no li puc pCl111Cnorit7.ar ar ric:lc per 
art icle j punl pe!' pulll és, e01l1 rol i seguiUlenL ele la 
for maci6 deis rllncionnris de la COmunilnl Au tonomn, 
mitjum;an t la continuació del pla de reciclalge del 
calala deis funciona r;s ¡ dd personal laborl"lf de la ma
teixa Comunilal i dcls orgalJs petifcrics del Covern 
CentraL Aixi maleix , continuarem amb l:l oostra poli
tica d'ajuda i coHabonlció amb els Consel ls Insulars 
i les Corporaeions Mu nicip:l ls per que puguin dur a 
lerme programes de norma lilzació lingüística en els 
seus am bit s d'octuació. A més a Olés, s 'estudiara la 
poss ibjlilat de creal- la K<l I""Xa per a la coorclinació deIs 
sel"Vcis municipals del ca tal~ que compti 3mb ¡'asses
sorament del sCl\lci de la Conscll eriH. La crcació de In 
Direcci!j Gene ral d' Educadó ens pel"metl"u d'assolir 
objccti us de I'ús de I'idioma ca tal.1 d ins de l'cnsenyu
menl i farem que aquest s'incremcnti eons iderable-

.... -------------------------------
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ment, ell un termini ele tcmps relatlvamcnt breu. A 
més, s'cstabliran convenis dc coHaborac:ió amb la Un i
vcrsitat pcr tal de fer Olés clicac la tasCa en <lqucst 
com p, en cancret, ja tcnim tres convenlS amh la 
Un ivcrs ilat que cos pcrmelrnn el cobramcnt del anys 
SS, 86 i 87 del tema dc rcdcJa lge de profcssors. 

L'establiment dI! contac tes amb els difcrenls ser
veis pub¡ic~. així, per cXl:!rnplc, hi ha haguI ja conlac· 
tes amb h:~ ! efbnicn , a fi dc promocionar i fomental' la 
correcta incorporació del catala. Ofcrimcnt del nastre 
serve; d'asscssaramenl Jingüístic a les emprcscs que 
invertcixcn en publ icitat i en majar projcccLó social. 
s'ha rel també amb delCrrninadc.s empreses, cnlre elles 
Iberica, Preciados, Coo'tincnlc y Pryea, uixi coro <1mb 
els sind icats i associacions empresarials. 

Tamb¿ pensam teni r una col·laboració amb el seco 
tor turfslic i de serveis pcrquc puguin rcalilzar la scva 
oferta del mercal en calul~ , aixi les cartes deIs restau
ran ts , retolació comercial, imprcssos, e tc. Després, la 
reLolació de vocabularis sector ials de t.1ifcrenls gremis 
i associacions prokssionals que, ja trebaJ1en en el 
tema. Campanya de eonscicnciadó púb lica sobre la 
nccess ital d 'as~um.ir la tasca normalitzadora com una 
tasca de 10 tS, carfells divulgatiu s, adhesius, fulleto~s, 

elc. 
Com no la publicaci6 de la propia. Llci, com també 

els vaig anunciar els dies passats. 
La coope ració amb els mitjans de comunicaeió de 

I'arnbit territoria l de les lIles Balears, perquc ¡nere
menlin p rogre..<;sivumem I'ús del eatala en els seus 
amb its respcctius, mol! especialment atesa !'ampla 
incidencia <.lcls divel-sos cam ps i <Ispcctes de la vida 
qual idiana, en que aqucsls poden cxercir. 

Continuar amb la coHaborac ió i els contactes ini· 
ciats amb al tres Conmn itats amb similar problcmatica 
ringüislica, pe[ tal d'intercanviClr expCJ:.icnc-ies i fixClr 
unes linies d'actuació basades en crileris tecnics, cohe
rens que no inle rfen;.ixi n eh objeetius nonnalit7.a
dors fixats. Voste és conscien t que hcm man lingut 
relacioos amb la Gencra]ital de Catalunya, eom amb 
el Govern Valencia, i que, en propers dics pcnsam de 
tenir una reunió ds tres Consdlers per tal de t ractal" 
deten n inals temes de norrnaUtzació. 

Aixb és, en lini es basiques, quina ha de ser una 
actuaciÓ que, li he ele recordar, que ha de ser a qua tre 
anys vis te, i . ti ml!s, 3mb una Hei a compli r a tres, i 
cree que és! impossible d'especi fi car punt pe r punt 
cada una de les coses, pcrque dumr ia una scssió com
p leta i haudem de fer un debal de norma lització lin
gi.iística. No dubti. 51'. POilS, que aquesta Consellcnl té 
un cri'eri elaríssim sobre la normalització lingüíst ica, 
i que hi haur~t una aplicació i que els membres del 
Govem s6n solidar is, el que passa és que les coses no 
es fan en un dia, i normali lzar lots els funcionaments, 
eom el reciclatge de professors, no és una tasca facil j 

ha de menester un tcmps i s i vostes teneD la voluntat 
que al final sigui bo, í al fina l s 'aconsegucixin els 
objectius, nosaltres tenim la intenció, també, d 'aconsc
guir-ho, per taot, cree que la lIei de. Normalilzaeió 
.Lingüís tica en un breu tCJmini de lemps cs tara ben 
descnvolupada per aconseguir en aquest tres anys que 
es manifesten, que exis tcixi l'autentiea norrnalització 
lingüística. 

No entraré en el que ha fet r eferencia del Presi
dent Cañellas , del seu discurs d'Investidura, perqu~ 
cree que no és un motiu de la InterpeHació, ni faria 
r eferencia a les modalitats insulars de les qua!s jo 

dcix<lria de pal"lal--nc, sóbrelot ~) rllora de confondrc la 
gent. j1erque t:s tan rcconcgudes, no tan sois a l'Estatut, 
sino n la Llei de Normalitzució Lingüfslira, pero cada 
vegilda que sc'n pnrlJ, dón:. mes conftls ió, jo li agrairia 
que dc.i.\ó~"'¡m ;'1\.jucstC:-. 1ll0dalil;d)" que cstan recunegu
d('~ , ~n objcclt! cJ'cs lu di i pro!('cció, i que no lencn pcr 
que prl.'Ocupar-nos ti c:t p de nosaltres, perque. és clDr 
que ]'Objccl ill prillcip;l l és la unil¡" de ridioma. 

Gracie~, scnyors. 

EL SR. PR ES lDENT: 
Procedeix intervenir els Grups que ho vulguin fer 

per fixar-ne la posició. 
Pel Crup Parlamentari I'SM-Entesa de l'Esquerra 

de Menorca, te la paraula el Dípu la t Sr. López i Casas· 
novas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASAS NOVAS: 
Gracies, 5r, P residen!. Sres . i Srs, D.iputats. Quan 

at:abam de senlir les paraules de la Sra. Consellera de 
Cultura, arran deis pJantejamcnts conere ts , ben cstrue
turats que s'ha n fel en aquesta Cambra, nosaltres 
tenim la iOlpressi6 que 3mb vos te, personalment, no 
hi pudem estar, en prineipi en desaeord, en princip i, 
en desacord, li h em de donar un m arge de eonfian¡;a . 
Voste ens p:lrla amb rutur imperfecte, farcm . A nasal· 
tres ens agradaria que ens parlés amb un fu tur perfeelc, 
haurem fet, haurern {et, en la mesu ra que tengu i voste 
les cond ic:ions imprescindibles per poder real ilzar un 
progrnmn de normalilzació li ngi.iíst ica com cal. Em 
cregu; que el Diputat que Ji parla no sen t tristol" quan 
escolta reiteradament a aques! Parlament plantejar el 
tema de la normalitzució lingüística, <l lló que sentim 
¡ pcnsa m és que si no hi aponam aquella dosi de 
cicnci;'l, aquella dosi de concixc.ment, aquella (Iosi de 
.... cionalisme que há de permctre unn planj(icaciú COI'
rl.'Ctn. ¡lO ens h('!TI sortirern, ¡ :.lITi) ho ha (lit trlolt bé 
cl Diru~at. D;)mi~ Pons, que coneix a bas lament el 
lema. 

La gent s'apunta, efeetivament, al carro del gua
nyadol", vos lc ho ha dil, i el <:(m'o del gu.tnyador, en 
aquests moments, no és altre que el de la lIengua 
cas'ellana. l no perquc les Ilengüe!> Fado baralla entre 
elles, ho hem dit mil vegades, no .són les Ucngües les 
que en tren en confliete, són leS" pcrsones i eJs poders 
que representen cls q ue es t roben i cls que es poden 
dest ruir la més poderosa, obvinmcn l , en de tl'lment de 
l'altra. Per l<lIlt, nosaHrcs planlej:Jm el lema de la nor
ma lilzaci6 lingüistica ifixam postura en aques ta Int cr
peHaci6, pcnsanl que hem d'aplicar aquella dita de 
lules R.oma in que moH bé distribuida i divulgava 
Gramshi, hcm de ser optimistes en la VOluntat, pero 
ben pes imis tes amb la inteHigcncia. 1 per que dic a¡;o? 
Pel'Qtle :l vos tc personallllc llI' no ti demannm que en 
qücsti6 de poes mesos hagi renJitzat una tasca jo. defi
n itiva , U:la tasCa revolucionaria en maleria de norma
Iit7.ació lingüística, nosallres enlencm que aquesta 
lnlerpeHnció i que se'm digu i s i m'equivoc, va dirigida 
a tOI el Govcm . Primer error, no és la Conselteria de 
Cultura la quc ha de contcstar cxc1usivamenl aquest 
pla ntejament, és el Govern, vos te ens anuncia u n 
servci de nonnaHtzació lingüística i nosaJtrcs dema
nam, aquest. servei de normalitznció lingüística abas· 
tar:' les Sec.rctar ies Cenera1s del~ Departamcots de 
lotes les Consellcries, més el Director General de la 
Funció Pt.'lblica. j el de politica lingüís tica, s i és que 
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s'arriba .. c rea r. Aques t és e l rovcj} de 1'0\1 , aqucs l <:5 
el puol neur~lgic. 

Ningll. Srs. Dipu ttt ls, nO obliga c1s ciul adans n 
parlar en enla Ja , niugú, ~ J'in rcvés. és a dic. <l Is cal;)~ 
lano-parlanls. parlar en castellh. sI. no CSI9m norma· 
]jIl.als, nJ ngú no posa en pcrill la seva subsistencia pel 
sol fel q ue no el pa rl in, a aqucs t idioma nostre, a 
aques! idioma prop i, pero I'A utonomia JlO funcionara 
o sera Ulla falsetat s i aquesl terna, a la pract ica, no C~ 
dur a (ermc. En aq ucst cas, el d rama historie que la 
LId de Normalització Lingüística pod ría amu- p:ll-liant. 
no acabara, ¡ aquesta Hei de les nas tres esperances, 
bcn mi rat, ben poques, pero de les nostres esperances . 
en tosl d'una salució, quedara en u n pegat forall3t, en 
c¡ISh: ll h, un ~cat a plasllla,., de com promis, que ni cura 
ni mata, corn vos!.c sap, pen:, q ue <1 mb el pas del 
It':mps , podreix, es pod reix, 

Nosaltres /la volem entrar en un viam ny que 
dugui al podrimen l de la nast ra Jlengua i a b dege· 
ncració. Vnste no és culpnble que al 13utUel i Oncial 
de la Comullilal Autbnorrm cls eSc r i1.s que entren en 
1I~l1gLla catalana sigui n tradu'its imlt\ed iatament <ll c:as· 
rella i publicfll s en lJenguH bífida, en biliugüe , perlln. 
Vost~ , tal vegada, s'ho h¡jl1ria dc mirar al;6, men(res· 
tant cls escfils que vénen en c:lstellft sún publitats en 
casLeJla, i pu nt, at;o no és la Ilengua propia de la 
ComunitaL Au lonoma, estam incomplint un punt rona · 
menlal de la L1ci, la L1 ei té tants de punts incomplerts 
que, cm creglli, nosaltrcs farem un seguiment puntua l, 
articJc p~r artiLle, ja ha ca m prova que ho feim, pero 
no amb volunial d'ex haccrba"r la situació ¡ingiiíSlica, 
ans el conlrari, d'ofcri r a lLem atives, de proposar·li 
solucions i , en conseqüencia, d'arm r ava nt;ant per ]'únic 
camí que ens pOt salvar la nostra ident itat eom a 
poble, Es planlegi seriosamenl s i la solidaritat, en 
aquesta easa, ha de ser del Govcrn amb la Consellcria 
o de la Conselleria amb el Govero. Obv iamen l, ens 
jnd irwm per la primera saludó. 

Moltes grades . 

EL SR. PR ESID ENT : 
Pel Grup Parlamen tari del CDS, té la parau la e l 

Diputa t Sr. T rias. 

EL S R. TRIAS 1 ARBOS: 
Sr. President, S res. i Srs. Dipu lats. La ve ritat es 

que despres, gaireb~ semprc em toca intervenir dcs
prés del Sr. Joan López i Casasnovas en ma leria de 
normalització l ingü istica, i aixo, i em pcnneti l'expres· 
si6, Sr. Casasnavas, és un handicap. Després de sentir 
parllu' els dos Dipulats que m 'han preccdit en aquesla 
Iribuna, i com bé rel:oncixia 1<'1 Consellera, quan parla· 
V;l de m')rt, de des t rucció i l'i1 !lre, de pegats fonulats, 
cm cregu in que és djfícil sen tir-me més optim iSla que 
e1ls. 

Malgrat ;:¡ixc), vull dit· qlle de la in terveneió de la 
Sra. Consellcra d'Educac ió i Cu ltu ra he pOgu L csbrinul" 
un Ilum, un lIulO d'esper~n~n eap al fel que la canse· 
cució de J'ap licació de la in(egritat de la Llei, de la 
lklr:, i de J'e~peril de IJ L1ci, pugu i arribar a ser 
tcalment i en u n fu tu r no massa llunya, una reaJilaL 
Vosre ha dit, Sra. Consellera de Cultura, que "oste té 
un eriteri clarissim sobre la no rmali t'l<lció. Jo ho el'CC, 

cree que voste té aqucsl cI'itcr i, i e l q ue jo vald ria és 
'l ile voste ros capa~ d'en tendrc aquest cri tel'¡ a la resta 
de mcmbres (\'aquest Govern i, fins i tot , a l Portaveu 
o als Portaveus del Gm p Parlamentari d'AP·PL, que 

sus tenten aques t Govel"D , perque, tal i COlO varem 
sentir a l passat PI e que es va celeb rar en aquesta 
mateixa Cambra, on es deba t ia la Moció presentada 
pel PSM-Entesa de l'Esquer ra, sobre I'aplicació de 
i'an id e 6e de la Ud, oO. 

EL S R. SALGADO I GOM ILA: 
S r. President, an ide 7e. 

EL SR. PRESID ENT: 
Cont inu·i, eon timii, Sr . Trias. 

EL SR. T RIAS I ARBOS: 
Tenia entes que era l'anide 6e. Va quedar, pMei", 

ser , demost rat, que no leoieo els crit eris esxcesiva· 
ment c1ars l que no cl s preocupuva massa el ret de 
l'<l plicució de la Llei i que. aquesta aplicació obligas , 
en p rimera instuncia, cJs ¿)]'g¡ms del Govern. 

VosLe (ambé ha diL que es faran fu llets , prospec· 
tes, J"etols, lliSlillS , les IlisH::S deis preus a ls reSUlU\"alllS, 
q ue. es [¡u-an en Jlengu,-l calnlnna, bé, ha semblat que 
vü:'.l..: propOS;l\'a unes IIH.::~ tlrCS , en primcr;l insttmciil 
dirigid es, e\'ldenLmCI!t, a un..:s capes, que ¡¡rribassin i.l 

unes capes molt amplíe.s de la poblaeió. Ha oblidat , 
pens jo, de referir·se, tarnbe, a quina pensa que serü 
l'ue! liado del Govt!rIl pe!" aplicació de la Llei en refe
rencia, cOnen? t<lrnen t , a UIlS coHeCtius socjals que són 
sum:r.amc.nt imponants, com poden ser ndvoca ls, TC' 

gis tres, notaries, adminis!.ració de Justícia, cte., etc" 
que movcn contimmmcnt documents que cap d'e!!S 
per desgracia, va redacWt en llcngua cata lana, és més, 
quan uo ciutada d'aqlles1es ¡Hes es dirigeix a qualsevol 
d'aquesls professionn ls, no po I gai l"ebé ex igir que 
aq uests documen ts siguin redaetaLs en la llcogua qu e 
el l demana. Ta mbé pensa clltr:.\r en aquestes qües¡ions 
el Govern? 

Cree que el debat que va len ir ¡¡oc el passaL dime· 
eres, a pesar de nomes centrar-se en un arliclc en 
eoncret de la L1ci, cree que va deixar suficien( ment 
cia res !es dist.intes posLu res deis difere nts grups poli· 
l ies que varen in terven ir, pc!"que e l dcba t es va esten· 
dre mes enlla. Jo li rciter, Sra, Consellera, la confiam;a 
tl eI nostre Crup q'Jc vostc, efcclivameot, teugu i els 
critcris clars per a I'aplic:lció de la Llci, pero que cJs 
faei exlensius a l seu Govcm j que, d'una vcgada per 
totes. no ltab'Ucm de tornar a sentir l'cx pressió que 
VQS!(- maleixa ha dit , baxe t, aixo és cer !. quan comenr;a
va la intervcnció del Sr. Pons, de «ja l1 i tortl;:¡m a ser, 
am b la norma!ilzació:o, perque <li)(o sera un hon senya l, 
sera se nyaJ que s 'ho han pres scriosamcnt j que el 
GOVCI11 la fa complir. 

Molles gracics. 

I':. L S R. PRES IDENT: 
Pel Gl"U p Parlamentari ¡\P-PL, té la paraula el 

Oipu lM I Sr. Salgado. 

EL S R. SALGADO [ GOMl LA: 
Graeies, Sr. P,·esidenr., i am\) 101 el respecle, li he 

de manifestar que 1<1 meV<l ¡nteITupció an terior era en 
I:wse a l'a r ticlc 72, dr.manant el complirnent del 70. No 
el'a una inlernlpció ... 

EL SR. r RESfDENT: 
Sr. Salgado, amb Lot el respecte, li he de Ilegir 

l'a r licle deis t1ebals qlle diu que cap Dipu tal no ]lodra 
fer 1~IS de la p<'lraub, sen se demanar·la al Presidcnt 
sensc. que li SIgui donada. Contillu'¡', pe!" favor. 
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EL SR. SALGADO J GOM ILA: 
B¿, in~isLesc en J'urlidc 72, Sr. Presidcnt. 
'Oé, el IlOSlre Grup V{J ] eSlalvinr al Sr. Pans que 

cns expliqu! t:l de l'c.\ogamia, perC']ue si s'hnvia entes 
mallllllcnt era en ftJncjó de la ulilil;::Jció de ['anicl e 
sal¡\t, j l>unava .. sexog¡Jmja~, i d'uqui la confusio. Oc 
totes rnaner~s, el Sr. Lópcz [a] vcgadn convcndrin que. 
cxplit;:'!:, t:1 que ha \ "Olgll l di" ;:1I11b aguc!1 júc de 
paraules sobre la l!cflgU<l birlda i bilingüe,Pel' la resta, 
n part qlJC cree qu(> In Consellcm ha dona! r('spos ta, 
{1ins el que es pO L donar rcSrOSl,!, improvisarhul1cnl, 
a una b;tleria de preguntes nrnb que s'lw convcrtit la 
] nlerpdlnció, rcr la nOS l r::l pnrl narnés hcm de dir que 
cns nlegram que el Sr. Trias mnnil"esti vcure una llum 
d'espcran~a, dcsprés de la jntervenció de la COnSelJera. 
j [er unH observació al Sr. Pons, respecte ele b seva 
rcl'en':nda a ducs sessiül1s d' l nvc!, tidura de l PresideJlI 
C¡lñellas, a les dIJes va ser invesllt. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té In panrula pel Grup' prcscn tanl de la lntcrpella

ció el Sr. Dami1l Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (DAM1A)o 
Sr. PresidenL, Sres. i Srs. Diputats. Em ercgui, 

Sra. COllsc!lera, que espemva u n plantejament una 
miL-a més ampli i seriós en materia de normH1ítl¡¡eió 
ll ngüíslica, no pc.rquc e] Grup PSM·Ent esa de l'Es
querra tic Mer.orca i e l Grup Socialista tenguin una 
gran preocupació lingüí s tica ex.horbi(allt, que de.sbordi 
Esta tuLs i Llds, no, senzillament ho esperava, perquc 
desp¡'és d'llave r-I; fet rdcrcncia a deu o dolze punts 
de la Llei de NOrmalització Li ngü ística, a lla on la Lid 
contempla amplíssi.mes actuaeions del Govern, espera
va_ que les actuacions que vas te té previstes anussin 
més o mancu eI'acore! am b J'espefi t de la L1ei . 

Som impacients en materia lingüística? Relativa· 
mcn~, relalivament, vale m que es f¡¡cin les coses que 
es poden fer, no valem, no demanam impassibles, avui 
matí, com voste sap , hi h:.! hi.\gut una pruposici6 no de 
Hei, en Comissió, que hcm considerat no afOrtUJlada, 
que hcm considerat no viable, i el Grup Socialista no 
ha tl'ngut cap inconvcnient a votar semjHamcnt en 
con~ra d'una cosa, mat eria de toponírnia, csper qm: 
sapigucn el que és, que no era ele complimcnt possjble 
en un termini de trema dies. Pero el que és de com
pl iment possible, allo qu e es pot rcalilzar, i molles 
d 'aqueslcs disposicions de la llei, n o hem d'esperar 
tres anys, ja duim quasi un any i mig i, francament, 
e] cami que hem recorregut és li mitat, és rnolt pobre i, 
en definit iva, no pronost ica massa coses de ba. Som 
uns pesimistes actius, en materia de !lengua, volem 
d iagnoslicar la sit uació real, la s ituació real és preo
cupan t , és greu, no és irreversible, perque 5i no, fran · 
cament, no hauríem fet cap L1t!i de norma lilzació lin
giiística, en lot cas, hauríem estes, diplomaticament, 
un eertificat de derunci6. 1 nosaltres volem u na llci 
que raei viure i donar futur a la llengua cata lana a k,s 
llIes Bak-ars, qu e el té , el té, pero una vegada fet un 
bon diagnos tie, un bon diagnoslic de la seva situnci6 
social, de la seva s ituació lingüisti ca, i veure el nivel! 
de degradació i veure que s'han de fer tota u na serie 
d 'actuaciúns, no pe rque aquesta \lengua s'expandcixi 
tI'una manera exhorbitan t (ora de les scves fronl ercs, 
s inó perque dins el seu modest territori, a lU! on J'ha 
confinada la história, pugu i viure d'una manera normal. 

En definitiV'I. tlqucsltl LId de Normalització Lin 
g'Üísl!ca, c-um voste sapo llomé .. es proJueixen ab 
('';\;115, i l'cfcrides <1 lk'ngil e:., aJl il or¡ lol Situacio és. d'in
fcrioritnt. i llosallres vo\em que sigui un:) llcngtla no r-
11ml i H~hicul~lr de tu! S cls clutadans dI! les 1lles Ba· 
l e;lr~ . 

l. a I\':'lació de mesures que voste ha anunciat en::
scmhb pO~i(jV¡l, pero eI'una modes tia (jUC, cm cregu i, 
si <lixo é,s el eomplilTlent global de la Llci, es qucd;.¡ 
[rancantcnI rnolt eurt, no li] Conscllcria. a la qua] no 
hem dirigit la Jnl crpell ació, que em poi contestar, 
VusLe té 101 el drct de parlar cn aquest momenl en 
110m del GOVf'rI1. s in ó qu e cl ernus lra que aquesl Ga· 
vern contin ua. tat [ la incorporació d'nqucsta a lt r:.t 
for~a políliea a la majoria del Govern, cOnti nua relll· 
mcnl f)rle d'unu po1jtita. seriosa. de nonnalitwci6 lin
gliística, les mesures son POSiliv..:s. les mesures s..:nm 
bcnvingutles, ."1 es co nrpleixen en la (OnlHl qw.: voslc 
les ha dil, pero és que l1em Clllllncrat mollíssimes 
pn:visions leguls per les ql,wls Ja Conselkl'ia, el Govcrn 
en gcnerfll no té cap prcvisió d'ac tuació, i aixo és el 
preocupan!. 

En ddinil iva, Sra, Consellera. i per acabar, li vol· 
dJia dir qu..: nosallres consirleram que la \lengua és un 
signe d'idcnLit.al. pero que també vokm recordar que 
és un pmducle de la historia. té una data de ¡mixc
menl i, un cija. com tales les coses d'aqucst món, 
evidentment el cataJa no té cap fUllció divina, no és 
etern , un dia, logicarnent. s'extingira, com s'han cxtin
git tan tes allres lIengiies en aquest planeta. Podem 
citar Valéry, ja que al Sr. Joan L6pez i Casasnovas li 
agraden les cites, recordant al\o que les civilit7.acions, 
sabcm 31'(1, que són mortal s, i que l¡¡mbé - diu el 
Sr. Valéry- qt1e l'abisme de la historia és suficicnt
men! gra n per a tot el món. 

Nosaltres considcram. pero, qut': ens corrcspon. 
per l'F.slatllt, pe!' In Llei dc Nonnalilzació i per volun
tal com ti roble, al murge de Beis j eslatllts, l1uilnr 
pcrqu!: aqucst~ llcngua visqui 101 el tcmps que Ji 
corresponglli dins la hi s¡ori:l, i llosal¡ res, dins tlquest 
espcrit, crcim que correspon. en aquesl momento al 
Govern de la Comunitat Autbnoma, lJuitar pcrquc la 
ll eogu<1 ,·isqui. Pcnsam que si hi ha passivitat o si cm 
queebm curls. en definitiva, e l catala no s'haura, mort. 
nosallres l'haurem suicida l. 

Moltcs graeies. 

EL SR. PRES1DENT: 
Si, per que em dcmnna la paraula. Sr. López C¡l

sasnovas? 

EL SR. LOP EZ 1 CASASNOVAS: 
Sr. Presiden t , invocant I'ar ticle 71, per al·lusions, 

a no ser que el Sr. López i Casasnovas no sigui jo en 
aquesta Cambra. 

EL SR. PRESIDENT: 
No hi ha \loe, perq ue a voste Ji han demanal que 

expliqui una paraula, ho fad als passadissos, pcrquc 
aixo, si s'hagués de convertir en una academia, ja seria 
massa. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Jo no he demana! , S r. Prcsident, m'han demana t . 

Grades . Eslic disposat a respondre. 
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EL SR. PRES1DENT : 
Té la parauta la Sra. Consellera de Cultura. 

LA SRA. CONSr,LL[¡RA O·GOUCACIO 1 CULTURA 
(M.- Antonia Munar i Riu tort ): 

Gdlcies, Sr. President. En respos tn al Sr. López i 
Casasnovas, que ha di! que parl.wa en rUIUr, és que a 
qualreS :.m)'S vis la, . he de ,parlnr en futur, 'luan hagim 
passal un pnrcll d ~m)'s. Ja pod ré (IIr hcm ret que la 
Uci de No .... nalilznd6 Lingi.iística sigu i unn .'ca li t;lI , en 
aquesl mOUlenl, m'és impossih le. Tambe ha d it q ue 
s'ha de sCl' optimis lCs en 1<1 vo lunta!. i hi cst.ic total· 
meo! d'ncQI'd, i no tan soIs que hcm de ser oplirnisles 
~lIn b la V01Ullt;H, sino que heril de ser rc nl's n " hora 
d'apllcar b Llei d~ NJ,wmaHlz3ció ¡ també hcm de ser 
oplimistes. pcrqul! si som rerrns en ¡'nplicnció, d s re, 
sulfa ls s~ra n Ix>sillus, 

On nrrib¡u-a el serve ; de nOJ'malilzació lingUist ica? 
Arribara fins on alTibará el prcssupoS I de la Conselle' 
ri<l per;) normnlilzació lingüislica, A;x i dc ciar, j en 101 
cas, s i JI Sclllbln insllficicnl , a mi .scmprc 11\'110 pnl't!ixc' 
111, se!mpro.: te, a Irnvé~ dI: les c..;mcnc$:'I1 PI't'SSUpost 1,' 
possibilitnl d 'ujudar.me que sigu i una mi e", m~$ c.le,r::t1. 

Pel que 1':1 a les nll!su rl!S del COS, qtll! diu que 
eren moll ilmplies i poe detcrminades, i fTI'h~l pregun· 
tal en concret que pcnsava fer amb advocats i procl!o 
radors, Ji dir';;! que al primer aparlat he dit que la 
regul!lció del cn talá dins de !'Administració Autonoma 
intcntadcm que s'<leonseguis, he fet una relad6, he 
parlat d'bmbit cu!turu\' publicitari. come rcio!. info,l'ma
tiu i rrorcssional, aqLIÍ cnt em: jo que hi cntl'a pCL'fcc
tamenl el eoHcgi de misscrs O el de p roeul'l'Idors, el de 
notaris, c!c" etc. 1 també, a un altre apa rla l, qu:m he 
parl<lt que el>; servcis d'assCssor;l nlCnt lingüís t ic es ta
ven al Sel'\lci d'cm preses, sindica ts i associacions cm
prcsnrials, cree. que també. enlra <ul Ul din s el que voslc 
em rlemrmavn, si es taJ'Íem al servei de dctcl'minats 
coHeclius, hi estarcm, 

El Sr. Pons m'ha parlat que esperava, scmpre ha 
espera, que les ¡neves rcsposles fossin més seriases i 
més amplies. Bé, serioses ha són, i ll. l11 plics, jo p roeur 
que slguin un plan!cj nments com més amplis m illor 
di ns les possibi lit ots del se rvei i deis doblcrs que hi 
hn pCI' reL' aquestes coses, I!s lic total mcnt d':tcol'd amb 
J'c.spcri l de In L1ci, ¡ cl Govcrn cree que lambé h i es ta, 
pel' tanl, no es prcocupi massa qU:lIl t que el Govero 
coHobori o no, jo CL'Ce que colbhor:u'á, pcrquc In Ll ei 
que ell s malcixos van aprovar així ha diu, 

Quant a la si tuació de !lengua, que també m'ha 
esmentr\t que haudem de coneixcr quina és la si tU;lciÓ 
real, la situació real més o manco la concixcm, i voste 
sar que <1 través del CQllsell Insular de MaHorca. i la 
Vniversitat hi ha un:. cnC] ucsta, que el'ce que és ¡\[!~p1ia 
i sCI'iosa, ,>obre quin" és aquesta siluació. 1. en base" 
enqucstfl que represcnta el 80 % de les m es Balears, 
cree que podt>.!Tl comen~ar a treballar, sabenl minima· 
men~ quina es aquesta siluaci6. 

Per altrrl p<lrt, m'ha p~rlat també de Jc.s retacion;; 
amb altres Comunitats i de si rea lment leml rem aques:s 
"indes que s6n neccssaris, si tcnlm aqucsts vincles , 
eS!rlm en contacte amb les altres Comunilats i li he 
de mani]'("star que també s'han estudiat els Decrets 
que sobre la m~ter¡a s'han promulgat a altres COn1U
nitals Aulonorncs <1mb s ituacions Iingilístiques narcgu
ele.\>, és a di r, d'inre.riorit<tt de l'idioma. 1 ai xí hcm 
lingul con ta ctes a mb el País fiase, on la nOl'rnalil't.ació 
dc I'csquerra hi ha un decrct 250/ 1986, de 25 dc no-

vembre, també s'ha cstudiat un Deeret de la Generali
tat, de Catalunya, el 107/1987, de IJ de ma~, pel qual 
es regu len l'ús de les \lengües ofieials pcr part de l'Ad
min is tradó de la Generalitat, és a d ir , no són cap no
velal aquests deerets, i el que és cert és que cal ob
servar quc les dates de promulgaci6 deis dos Deerets 
són relativurnent recents, fins i tot , la promulgació del 
Decret de la Gcneralitat de Calalunya arriba qua n j a 
s' havja esgotat, com es vcu, el lermini que la L1ei de 
Normulit:t.ació Lingüísti ca de la CClleralilat donava a 
les Administracions Autonomiques i Locals per ade
quar e l seu servei a aques tes di sposicions, I!s a dil', 
nosalt res ens hem avanc;at més que les a ltres Comuni
tals Aulonomes amb pareguda si tuació, a ixi que no 
es (,tn preocupant. T tarnbé li vull recon.!ar que la Di
rectora General de Política Lingüística, Sra. Moll, de 
la Gencralilal de Cataluny:t, publicava a un Butl1eH In· 
formatiu que es deia "Uengua i Administraeiól>, es el 
núm. 27, les seves considel''lcions sobre aquest retard , 
i deia, «cneara que hi haur-u qui pensara no scnsc raó, 
que el DeereL arri!)a mass:I lard, el retard, perb, no es 
atriblúbJc u la negligenc ia o desinte res, s inó a la VO· 
luntat poJitica de dur cndav"nt la nOl'malització lin
güística, [1mb el mínim eonfliL' lc socia! possiblcn. No 
dltbti, Sr. Pon:';, ql!C [1 lota nüt'malització lingüís ti ca, no 
h¡ haur:l retarei s , no hi I!:mr¡i negligencla i no hi ballr!!. 
dcsinter¿;s, en tot cas, lei b:lUrñ un intcnt que sigui pos· 
siblc du\' endavant la LId dc; Norm:llització Li ngüística 
sen se aques! minilll de cunOic!e social. 

Molles gracies. 

f 1.-2) 
EL SR, PRESTDENT; 

Passarn, seguidament, a t ralar la lnterpcl-Iació pre
sentada pel Grup Pal'lmnen(:'!ri PSM,Entesa de l'Esquer
ra de Menorca, assl!ny[1ladn ;Hllb el n." 887/87, relaliva 
a la polilicH del Covcrn res pecte de ]'acció sod:!!. Pel 
Grup intcrpeHant, té la parau!$l el Diputat Sr. Sebastia 
Sen-a, 

EL SR. SERRA , BUSQUETS: 
Grueics, Sr. President, Sres. i Srs. Oiputals. La pri

lUcra InlerpeHaci¡í que presenta ell aquesta Legislntura 
el nostre GI'UP Parlamen tari fu rercr::-ncia, prec isamel1t, 
a la púlitica d'Acció Socia.!. perqu1:!, de fet, des de In 
rrcsa de possessió d'aqucsl GOVCITI, encar", no hem 
vi!'l, ni :1. la normatin legal, '" través del Bull1ct! Ofi· 
cial de la Comunilat Autónoma de les l!I es Balcars, ¡ 
molt mcnys a I'actuació quotidiana al can'er, no hem 
viSL ]'actuaci6 en materia sodal cl':lquest Govern, quina 
és ¡, molt menys, quina orientació té. 

Vi:\rem soHici lar dc la Comi..¡si6 d'Assumptcs So
c i::¡[s d'nqucst I'¡U'lal1lcnt que hi hagués una comparei
XCp.f;a del Sr. Consc]]er per parla r de droga·addicció, 
ho fércm Ilargamcnt, una reunió que valoram eo¡n a 
positivu, en tan! que pensnm que s':'!ctuaril molt mes 
dccididamer'.l ¡ es reeo lliraTl les orientaciollS que lots 
el .:: Grups P:'!l'1nmcn(:\ris. que parlnren, pe'!lcticnmcn t 
tOls, varen procurae' (lOIHH' d:1\'rmt el pl'oblcmn de cko· 
I!a,addicció, per aixo ¡¡vui ¡ dllr.'1nl IIns mesos, PS M·En· 
Ic.sa ele l'EsquC! rra de Menorca no pl'c .. ~n t:t r~ problc
mes globa ls tle {ll'ogn,nddicdó, cspcrllnt c:ls rcSUlltlts: 
d'ueHl poltti ea rCl'ma i dccidld:'! i uncs acc.iOllS <{ue CS· 
rertlln vcure moll concretades ,",vial. 

Pero ;1l'ui s í que volem inten tar aprofunclir, s í que 
I'olem dur a deba! 1:1 política d'aeció social, al margo. 
de la drog;:¡,nddicdó O ;lInb poc" referencia a la drogn· 
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flc1dicció, i :lncm pcr pans. La primera IntiTpeHació del 
cuo ju nl t1'illte rpeHr¡cions que prOCUf'-1fCm fe l" a vui cap
\'cspre, es dcmannr a aquCSI Govern , vos hcu reuni! els 
rC'spons¿lbles polftics d'ac¡uc5tcS llles. Balcurs i Piti ü
-sc~, alg\.lna veg¡\C!a, vos he-u as~-cgul, hcu ('~Illdial se r-io
$am~l1t els problcmes socials ¡ cls heu cel'cal 50r\ic\<l? 
1 parlam d'enli lats. parlam de vo1untaria!, parlam de 
Consell s Insulars, d'Ajunl'llllcnls, de responsables de 
I'CS[~L RC:llmcnl aqucs l Govcm té UDS inlel"locu[ors 
v~licls qunn un voluntarial cxceHen¡ que existeix a 
aquestes ¡lIes vol treballar en JlJOItcria social o qua n un 
Cúnsdl Insular com el de M~)Jlorca o Menore,] u mvis
~n o l'Aju rJl<lmen l de formclllcra, reclamin , dcrnandín 
aCluncions i aecions? NosnHrcs pcnsam, s inceramcnt 
rl'entrad<l, que llqucSt és un pdrner tema, és unn pri
mera qi.ieslió que hcm de plan tejar dircetament. PCt1l 
hem ele partir d'uns ccrl S pressuposls ideol6gics quan 
parlam de la problcmatica social, i hem de dir clMa
mcnt que per a lJosallres és intolerable que I'upu lencia 
que !Ji hu a aquestes ¡Hes, amb una n~ncla per cap tan 
elevada, es vcgi contrnstad::l amb la miseria d'alguns 
sectors de la roblució, i és intolerable la incongruencia 
entre els béns produi"ls i distribu'its i In deficiencia cró
nica deis scrvcis soc i.ds, la ram que de vcgades h i ha 
a qualquc sec tor socia l d';)quesla illa o d'aqueslcs i!les 
(l tarllbc la manca de scrveis socials ¿s un sarcasrne, 
es inlolerable. 

Per aixo, volcm aprofundir un pue en- aquesta pro
blcm~ltica, i volcm .mar ,ia lYentrada amb Ulla concep
ció, nosnltres avui aquí, en aquest lema, no purlllrem 
de programes cJectontls, no parhwem, no farem emra
si d'aspectes liberals conse l-vadors o d'aspcctes socia· 
listes o de leorles abstractes sobre I'cstat del beneslar 
que ja SJbem 11ll poe, a nivell d'Estat Espanyol, els 
seus fra cassos i en quina situació enl'; duen davanl la 
dinamica social en nquest momen!. Pero sí parlarem 
de raons ctiques j socials i si parlarcm de b¿ cnmll , i 
ja sabem que ajxo es un princip i de l'escoláslica i que 
tols c1s G:rups aqui I'cpresentats en podem parlar quan 
vulguem, es evit\cnt que sorn socialistes, nacionalistes, 
és evident que no estan en absolul I! ligth », com aquí 
deil'l algú fa poes dies, pero també és cvidenl que nos
allres volelll uns objcctius ben co ncre ls, moll puntuals , 
i és obvi que un deIs temes que volem que en aques· 
l::t Legislatura quedi resolt, i, si no, no ens camarem 
de plantejar-ho aquj, una vcgada i una dltra, éso en 
primer lloc que en aquestes illes hi hagi una vertadera 
rcvolució cultural, un canvi profund de les act itud s ¡ 
orientacions etiques í polítiques de ¡'opinió pública, 
respecte deis temes de la problemñ tica social. 1 crelm 
que és possiblc pcrquc. el nivell de vida és eleval, i 
cre im que es possible pcrque la democracia s'cxerceix 
día a dia, i e l'eim que és possible perquc es in tolerable 
que hj hagi els problemes socials que hi ha aquí quan 
h i ha la riquesa que hi ha aqui. 

Volem insistir que casa, rnenjar, salut i ocupació 
per a tothom és un objectiu que aquesl Govern ha de 
tcnir, sigui del color polítie que s igui, i volem insisti r 
cn la nccessilat, com deja, en els seclors mes radicals 
que lluiten a la marginació cada dia, que hcm de de.
clarar un estat d'emergencia per la miseria que hi sol 
havcr a determ ina ts sectors . Mor ts per sObredosi , 40.000 
aluralS, 700 vells esperant, 3,000 o 4.000 disminuí·IS, etc., 
són problemes que hem d'abordar. 

1 cntranl a la situació actual, ja no gcnerica de pa
raules, sinó en conerecions, un deis temes que volem 
que el Govern abordi, i que el PSM-Enlesa de l'Esquer-

rC1 de Menorca ral'il lat el possiblc, és evilar que la bu
roctilcin sigu i la sangoHe ra dd~ drets socials. De buro· 
crildes, n'cs l::tm eanS:lts, realrnent s'ha avanc;at en els 
sel'veis primaris. s'ha avant;at en els cSludis, Ajun ta
men! de Citllal, Consc!ls Jn :.uln l's, etc., poclem parlar 
que ell gr¡\ll P(U' t hi lttl IJ<lgut avanr;.os i hi ha cstuclis 
qUl:! l:obreixell i que donen o¡"iclltnció, eS ludis, pcrspcc
l ives, ctc" pero, es cviclent lam bé que el que es d il!o 
h¡¡ver lit' treballar j¡~ a l'assiSlel1cia, haver ele pass':¡r 
als serveis sccu!l{laris, és olla Oll hi ha tob cls dHi
e it:-¡ imaginable!' en aquesta societat. J és tambe cvi
dent que exislcix uno degr"dació il la convivencia du
tatl'lOa i ele la scgU1'c[[lt dllt:ldrtJl~J dia a dia, i la cnusn 
es ti la problelllfllica social, i es evident que hi ha una 
insensibilitat social ereixent, un individualisme egoisra 
creixcn t a In societal, i no s'e~aa ren! cap cumpanya 
des deis poders plJblics, precisamenL pt:r in venir <lque~t 
procés. I és lambé (;1!idenl, i ja ho dfdem abans i ho 
denunciu\'cm, que hi ha un:. voJunlarials, unes perso· 
!les que d'una mi'l.ncn.l responsable i scnse cap ¡nlent 
de lucre, volen treballar i no trobe.n, mo\tes vegades, 
d call, I'alcnció. propugnar ItI seva acLuaeió. 1 és m6s 
que evident que dins cls servcis 5ccllndaris, basicamcnt 
falla la xar.m assistencial, falta abordM [a prob¡~m¡lti· 

ca de la rcinserció, i ho parlflvcm amb la droga-addic
ció, j avui ho podem fer generic, i és cv idcnL que 110 

hi 11<1 cap droga-atldicte en aquestes illes que s'hagi re in
sertat, i aixb, crcim que el Conscller ho sap perfecta
menl com a metge i com a Consellcr, pero t:tmbé és 
ver que s'ha de rer una reina constanl pcr avan¡;ar , per 
crear ponts, i aquí sí que cilarem un pensador, Dobbio , 
quan diu que la democracia ha de fer poss ible que 
planlegem preguntes, rins i tat aquelJes preguntes que 
sauem que és dificil que tcnguin rcsposta, pero per 
aixo hi hu I'cxercici de la democracia, l'exercid de la 
cllllad.lnia i,sob rt:tot, l'exerciei com a nacionalistes j es
q,lcrrans que sOm oosaltres. 

Evitlcn tment, In manc::t dc eoordinació, la manca 
eI'unificar esforr,:os és un deIs temes que nosalLrcs més 
observam, i es lalTl en aqucsts momcnts dcsolals, guan 
veim que eI'aquest Govem, el Molt II1us lTe Sr. Pres;
rlcnt parla amb el Conscller d'nconomin, suposam que 
deis Pressuposts, el Conscllcr d'Ordenadó del Tenilori. 
on té compclcllcies es lri ctes i lotals sobre vivenda, no 
hi e.s, el Conscllcl- de Treball lampoe no hi és, i, en 
una paraula, es tam aslonus el'aquesta manca de sensi· 
bilitat, t~ns i tOl, del propi Executiu avui capvcspre. 1 
eom padem parlar de coordinar eSror¡;os que surtin del 
mare estricte d'una COnselleria i passin a una acció de 
govern coHectivu, quan clls matcixos creuen que fel' vi· 
vendes nomes és fer cases ¡ fomentar I'especul::tció, i 
quan creuen que la poütica de treball, no sabem cn
cara moll bé que és en aquesta Comunital Autónoma. 

obviamenl que pOI ser que falti algun treball de 
conjunl, coHectiu, on es pugui profundilzar en aspec
tes, pero el q ue ra faH;) en materia d'acció social, se· 
gons nosaltres, és posar-hi les rnans, neluació directa 
i quot idiana. 

1 anem a fer un repas, molt. conere! ¡puntual i te
legral'ic, a cadascu n deis aspectes puntuals de I'acció 
de Govern a l respecte. Política de vells, quins són cls 
critcris per a la cons trucció de residencies? Saben vos· 
tes que hi ha 700 vells a Ma llorca que esperen residen
cia assisLida, és a dir , que no basten aqucsts lIocs de 
reunió o algun tipus de residencia que s'ha ret, pero 
que no té una a.ssis tcncia sanitaria adequada? O'a
quests 700, n'hi ha 400 a Ciu tat , 30 a Felanitx, 40 a 

J 
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Manacor, etc" etc, Saben vostcs que !'ajuda domicilia
ria és un dHicit tolal i que ¡'INSERSO no basta, e n 
absolut els esfo~os que hi dedica i es tracta que el 
Govem ha agan, i , és més, creim que el programa elec
toral d'AP-Unió Liberal presenciava conCl'e tamen t aquest 
aspecle, Aques l any passat 7 vells morlS, totsols, a Ma
llorca, que es va descobrir al cap d'uns quants dies la 
seva mort pels seus vc"inats. Hospital Geriatric, sera 
possible que . pr.ivatitzem completamcnl l 'as~istencia 
d'hospital genUinc en aquestes d les? Sera posslble que 
no hi hagi cap intervenció pública? 

Infanl s. Es parta de pro tccció de menors, pero, 
atenció, es vol la transferencia, pero a la ConseUeria 
de PrcsitH:ncin, sense tenir en comple, en absolut, els 
aspedes socials de la protecció de menors , 5ón 300 els 
expedients scnse rcsoldre al Tribunal Tutelar de Mc
nors, s6n mol! de casos de delinqül:ncia juvenil, d 'ina
dapl,ació a l'estudi, al treball, etc., no basten aqueSL'i 
tres mesas de custud ia a una família i després passar
la a una alt ra. Té el Govern quan demuna aquesta trans
ferencia un programa i (le r que no passa aquest lema 
a acció social que és allil on cn:im que més el tema de 
menon. orccla? 

Mala lS psiqu ies, Cl"onil'ic:¡IS, gen! no ¡Ilesa. Que 
feim (1mb aqucsl sCclól'? Qu~ rcirn mnb el rn~.s d 'un 
cen/ ena l- ele persones nlcc / ~dc" per ¡'csqlli1.orl"'2.niu que 
cxiSlcixcn en aques/ momcnt n aquestes I lIes? M!l lnlts 
te l'minals. 011 !lem d'anar? Perquc trtrnbé és un proble. 
ma d'acció sodal parlar de. psiquiut ria, parlar de ma
lal1s lelTlIinals. 

DOll<1 m;lrp..in"dn profunda. Centre d'acolli da ur~cnl 
pel" ti dones Jnaltractades, dones <'1mb infants. umb un 
ambil r"miliar lIctcrmin:H, hi ha una ucció decidida? 
Quina és 1:.\ salud6 que s' ha adopl<lda? No basla aquest 
pis que hj ha a Cilltat on hi ha sis, ~el dones que hi 
conviuen. Fa falta an<ll" molt més enlla. 

Mcnjndors Socials. P(llmnat Obrc!", A la n esHI 
oberl, a la ri es dóna sopar, pero, a/enció, ¡\ les sis de 
I'hor<lbaixa, no és una IlHlrginac ió, ni;-.;o? Scgúna qüc~ 
lió, hem culcul" t, abnns d'ah ir , record d'cs tud". ¡1mb 4 
1l';nU1S, 100 persones hi liinen, entren ¡ surten, cum t!.s 
que no s 'aprofita. aquCSI éxccllcn t solar que cos ta m¿s 
de 90.000 PIS. de lloguc r mcnsu;ll, ~I l'A junl:lmell l tic 
Ciulat, que cns scmbln que és qu i ho pngn, o bo paga vn 
aban s, qua n hi ha bOlles ins taHaciOllS, molt d 'cspai i 
quan en rC3Ii!,nt podria ser centre d'acoll idn~J Pe!' q U'~ 

els dissabtes horabnix,1 110 hi ha sopar? Pe\" C)1I~ els d iu· 
menges j fesles I1U hi hn ni dinar ni sopn r? Que és Que 
cls pobres ctli dillm engcs i res!c.~ no han de mcnjar? 
O han de robar? 

VivcueJu. Mil ~alT1i[i e.s en aqm'sles iIl es eslnn m~ces
s iladcli de vivenda social. on son els plami d'aqncs
les "ivendel>? On és aqucll .... spel'i t de la Consellcria 
d'Ordenució elel TCI rilol'i c-,prcssnt en aqucst P • .H I¡¡mcn t 
i cxprt'ss<t t a qUL\ lquc ~s'icmh[eL\ o reunlO amb el Dele· 
gal del Govern ¡ ,lItrcs :Jutorit"t!; , baIles. etc., <11 M()l i· 
nar, on pareixiu que Icnien lotes les so lut'ÍtJns imagi
nables? Pcrb el ~xabo li ~mc~ hi éso redu·il, perb Id ¿s. t 
1.000 bmílies que esperCn una vivcnda, lam be. I on es 
1,1 p.~stio clecidid;¡ n viV~ l\d l!$ ('0"1 les de) Cmnp Redó, 
o el r olfgon dc I.l evant que: son competencia del Go
\'erll ele lo Comuni¡,11 i quan ~-"Ian etl degradadó cons
tan! dia a (Jiu. I on ~ón les v¡vendes de ll ogucr que de
HHlnclavól e l 110s l n.' Crup Parla menT ari a la pL\ssada Le· 
gisllllura i qu e s'nprovñ en <lquest Parl,1I11cnl i encara 
nQ en coneixcm car que t!Sli!!ui en mm·xn? 

Borscs de pobrc~<l, és ufl de1~ temes de fon~ d'~1 
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questa TnterpeHació. Quina políLica es fa amb les 400 
famf1ies que hi ha a Ciutat, i només posarem aquesta 
eSladísl"ica, que viuen de la bcneficencia, concepte que 
pensavem que a hores d'ara ja havia desaparegut? Que 
succeirlt amb aquestes pensions tan baixes del 4 % i 
que f'oran que molla gent tengoi problemes aq ucs l hi· 
vero, afortunadament ~¡"allarga ]'cstiu i els problemes 
encara no ban sorgit al can'er, pero qu ina polílica, quin 
plantejament hi ha? 

El ma leix podem dir la problematica de les dism i
nucions, psíquics, fisics j sensorial s. La LJei d'Acdó 
Social, pI'esentada a aqucsl Parlamenl i deba/uda vn 
ser una gran espcran¡;a de la cOo rdinadora de dismi· 
nu·its i de tates les entilats, em sembla que hi ha 4.000 
disminu"its en aquest moment a les Illes amb una as· 
~lsrellcia quorid iana, pero la nastra pregunta és, s'hn 
passal de les $ubvencions a una política de concerts, 
convcnis? S'ha passa t a uns avam;os organilzarjus, pla. 
nificadors, soeia ls en maleria de disminudons? O es· 
rarn com estavem fa uns anys que, fins i tot, molts que 
repetim Legisla tura vciem com hi havia mobilitzacions 
de familiars pe!' carrers, places. e lc., de Ciutal, ocupa
ció tie Conse\] Insulnr de Mallorca, ere., etc. 

Centre de Son Tugorcs de profunds, de disminu"its 
profunds crOnics. L'obra va cO Olen~ar molt avia!, pero 
s'hn es tancad:l, hem sentir a dir qu e s'cspera obl'ir 
l',my 89, aixb, senyOl"s de] Govern, no és possible, oquest 
eJ'ntre, úoil: a les mes Balears, de disminu'its profunds 
cronics, s'ha d'obrir enguOlny, quan dt:im cnguany vo
lem dir aquest any \linent, perquc evidentment no su· 
posat"em d'aquí a final d'any. Son Tugores es un cen° 
tre .imprescinclible i fins i tuL allir es va aco rdar qu e 
del rOmí de Compcnsació Inlerterritoria l es pogués 
ujlldar una Inícn les ob res ele Son Tugores, perqul~ pe n
sa¡n que necessit:tra n sobrClot c\'uncs dotacions pressu
postaries pet" posar-ho en ll1ólrxa ['any que ve, i aquest 
és ULl ell vit que Ii reirn, SI'. Conseller, en aquesta .1 n· 
tc rpcHnciá. 

, acabem jn amb el desellvolupament de ItI Lid 
"'Acdó Social. Tema que nomes el tocaré damunl d¡,\
munl. Dia 3 de marr,: del 87, el Butllelí Oncial del Pa r
lament de les IIl es Balea rs publica el !ext apl"Ovat per 
aquest Parlamcnt de Llei tI'Acció Social, de 3 de man; 
del 87. Bé, en aques ls momen!s, la Conscl!cria lé una 
estructura mínima pel' atendre cl~ problcmes d'acció 
socia l, 1.an mínima, tan mínima que qualquc co nsulta 
que se li ha formulal no ha tengul interlocutor. Ens 
trobam que en aquests moments és imprescindible $;).

bel- jn com s'eSLructura ::IquCs ta COJl~cll e l' i :\, com pro· 
moura la pnrlicipació ciu/ndana , com acos tara a ls ciu· 
l<ld:ms lOta In prohlematícfI i ¡'csolució deIs probleJl1es 
tI'aeció socia l? Ol.lan i coro es l'cglamclltal'!\ la partici· 
p~lció d'ent.itats, vo luntari s i entilalS públiques, etc., 
per fer uns hon~ n:glamcnl~ pe!" desenvolupar la Llei 
d'Acc],'1 Social? ! quan es farau' les transfen:~ndes n 
Consells, Ajulllamcn ts, etc., reeordant que la gcsti{¡ i 
ordenaeió no poden anar sepa]'~l{les, si oó que han d'a· 
nar plegadcs. 

En definitiva , senyors dcl Govern , hcm procura ! 
alllb ~Iql\e<;t lemp" brcu de que hem disposat, fel' un 
repas , presentar rno rt.~ interrogant". pero espera m r!'<I' 
qucsl Govern que aquesta gran prelenció que és la sen· 
si hilir <11 ;1 tota 1<1 !lostro sodetat davant uos probJemes 
socials que nosaltl'cs ere im in lOlcJ"3ble.s, aquest Govern 
sigui el primtT que en prengui m oslra i sigui el pri
Illel' en :u:: tuar. 

Grácies. 



184 DIAR l DE SESSIONS I Num. 8 / 28 d'octubre del 1987 

(¡\ pó\rli r d'aqucsl moment , prcn la din.:cció del de
hnl In lI1ustre Srn . Vi cc-presidcnt Primer, M,B Antonia 
Ak.!ln¡, ¡Pujadas). 

LA SRA. VICE- PRE$IDENT PRIMERA : 
Gracios. Sr. Serra. Tiene la palabr:., en nombre 

del Gubierno, el COflscllcr de Snnid<ld, Sr. Oliver. 

EL SR. CONSELLL;. R DE SANITAT 1 SEGURETAT SO
CIAL (Gabriel OJi"cr ¡Capó): 

Gracics, Sra. Presidenta. Srs. Dirutat~ Primer de 
101 ag.rrl ir al Sr. Scrra que, com scmpr~. les Sé\'CS in
Icrvcncions jo les crce positives, nmb gUlles, conslruc
¡ives, !Sobrero/, plnntcjant interruganls seriusos ¡que 
ens poden dur a millurar la nostrn reina amb aques to 
aceió sociaL i\graesc lam bé la despoliUt7.~lcjó amb que 
planLcja l'acció social , que [H cree basica, sohrelol en 
agues! tcm:J.. 

Fins ara la política en nlOlerin d'acció social ha 
cOllsistit en l'ad()pcio de 'mesures que, de manera al
linda ; desconnexa, prclenien don.\!" respasta ~ la seva 
prablemiltica, que es uúa silUadó generalilzada a tOI 
l'Esta!, i per aqucst moti u, tumbé a Balears, que no 
és una excepció al respecte. Aquesta desconnexió esta 
detem1inada, sob retot, per ]'existencia d'un entramat 
burocralic adJTli rtistt'<Itiu COJll[JJex i rrrol! tlivels, pel la 
qual cosa l'adopcio de mesures de racionalilzació i 
'cocrdinació es presenta com urgent, priorilii. rin i ina
j ornable, En co nseqüencia , n In nostra acció de govern, 
1<1 co(¡rdinació deis organismes, enlitalS i de toles ague
)les decians que es dcsenvolupin a l'ambit de la lloslra 
Connrnil.al en malcria socia l és prioritaria , donant con
tingul i pennetent !'aplicaeió autentica de la idea de 
la in!cgració, que és In iden for~a en tola concepeió ac
tual de I'¡¡eció social. No es poI nssolir la modernil:tt 
de !'acció social sl!nse tendir cap n In seva integn/ció 
¡Jet' a la qual cosa l'únie camí possiblc avui per <\\'\li 
és el de la coonJinació institucional, el de posar a una 
mateixa palanca totes les compe lcncics i tots els mÍ!
jnns disponibles per, d'aqucsta manera, impulsa r j di
n;unil ;wr uno. ndicnl polilic.:a d'u(¡ció social. I nqul In 
nosu'o Conscllerin ha "'es tar en primera IInia. protago
nil za n l aquesta dina mil1.nci6 actuo.nt de nlotor i guin 
d 'aquest a, dirigint·ln 1 "rOCl1l'Unl conjugar-In pe)' (e r-Io. 
més út il a ls nOSlres ciuladans. 

La primera mesu ra pe r descnvoJupar aquesta Hnia 
política llav ia de ser necessariamenl la creació de la 
Direcc ió General d'Acció Social, mitjant;anl la qua] s 'ar
bitraran en el tcrrnini mes hreu possible, cls meeanis
mes i organs que fadn possiblc la dita eoordinació, es
pecialme.nt el Consell Superior d 'Aeeió Social de la Co· 
mu ni ta l AuLUnOm~ i Jil reforma i adaplaci6 Q les pre
visionS de la Llci d'Acció Soci~l de la prc.cxistcnt Co· 
missió de coordil1aci6 in terins titucional. En aquesta lí
nia de polltica d' intcgració, la supc ració del nomb re 
més gl-a n possible de dis(uncionalil a ts s 'h aurn de pro
dllir en gran mesura impulsant a l ritme de les Irn ns
Ierencies d'importan lS camps de gcslió que enellra es· 
tan pendents per im perat iu estalulari _ En aq ues l sen
tit, e l nos tre Govcro, müjan~nnt les Consellcries com
petents i segons a lió que preven l'Est atul d 'Autonomia 
de la nos1m Comun ila t Autónoma, present ara davan! 
:tquest Pnr lnmeLl l per a la seva apl-ovació í la postcl"ior 
trnmitació i aprovació, ti In vegada, clavanl les Corls 
Cenerals, les proposles lega ls neeessaries per ampliar 
les eompetencies a trans rerir a la nostra ComuDitat 

Autonoma, especialment les que fan referencia n pro
tccciü de menors, servc is social s dc la Segurclat So· 
cial, INSERSO, i edueació cspel'ial, entre d'altres, que 
ób\'i"ment són fot1t1mcnluls il I'hom d'aconscguir la 
mes gran integl'ució i eficacia en la gcslió de la poHti~ 
ca tI'acció social. 

Aixb no obSlant, hau rc llI de Icnir esmclH en la ma
!lera de dur a len11e les esmentmles transfcr cncics, en 
el senlil que, al nos tre parer, s'han de produir amo 
unéJ lIo lnció mínima adienl. <lIs fins que lcnon encom.1. 
nat:. P':I- evitar que, cuJ1l ha Soucéeú m:\5sa sovirll, no 
passi quC' c1s que ens Iral1sfcreixin siguin serveis de· 
ficitarjs i infradol:tts q·ue, a I'ho,,:. de verilal, sUrOSill 
mes \lna dlrrcga de problcl1les insolubles pe r a la nos
tra COlTlunitat i (OO l de critiques i insa lisfaccions, que 
miljans valids per atendre i superar els importants pro
hlcmes que una política moderna (j'¡]¡;ció socia! ha eI'in
lcntnr rcsolclrc, Creim, Srs, Oi putnls, que no hcm de 
rebrc ni podem rebre compelcncics de l'Estal, que no 
vugin acompanyadcs dcJs mitjans adicnls per a gestio
nar-les, donat que no fet-ho "ix í equivaldria a hipOt e
car hona parl del I'utur de la nostra aulonomiu i, en 
un tennini breu de temps es convertiria per als nos
tres ciu ladans i pe\' a nosaltrt':s malcixos en una font 
d'jnsatisfacció i de desiHusió que, de cap manera, no 
seria acceptable ni eonvenienl. 

Al mald.x !cmp~, no es pot desplegar la Llci d'Ac
ció Social ni fCl- unn politiea concreta d'acció sociaJ a 
la nOS lra Comunitat Autbnoma. scnsc aplicar inlen.'.a-
11Ient el principi de deseentralització, potenciant la ges
lió deis ConseJls Insulars ¡deIs Ajunlamenls, pl'oeura11l 
ev itar l'exislimcia de xarxes p3raHeJcs d'ateneió públi

'ca a la problematica d'ncció social. O'aquesta manera, 
es continuara la lcn·ÍtCJl'Ía]il.zació de l'aplicació del pres· 
supost social Iransfcri nt ~lls Consells Insula)'s de Me
norc<J i Eiyissa j Formcntera la pan proporcional cor
responenl deIs csmentats prcssuposts als dils Consells 
Insulars. a més a més deIs recursos corresponenls per 
a la preslació tccnica de delerminats scrvcis social$ 
c::ipecHic::i, la gcst ió deis qU<lls .ia sc'Js ha delegat amb 
flntc!'Íor iwl , com en el cas del Canse!] Tnsular de 
Menorca pcl que fa a les guarderies infantils de Maó 
i CillH'H1clla, aixi l'01n en e! cns d'EivisS'1· Fonnentcra, 
lél dotaci6 pressupostari¡¡ per a la eonsrt.lIcció i posada 
en funclonament d'una guanleria infantil a F.ivissa o 
un nitre servei social específie, a criteri del Cansen In
sular cor responent_ Aquestes transfercncies, concreta
men t, significaran als prbx.ims pressuposts e1el 1988 una 
quantitat d'uns 110 milians de pessctes, A més a més 
de les ajudes del Fons d'A.ss i s ¡ ~ncia Soc i~l, que regla· 
rnen1i'l.rinlllen! rcsul¡in proceden ls ele I'hmbil pob lado
nal de les csmenlades illes, i relatives a ajudcs pedO
diques per n assiSlencia social a malalls, invalids i an
cians_ 

En aquesta maleixa línia d'actuaci6 es d~legara 
també la gestió deIs serveis socials i de I'assistencia 
social. que act ual ment eompet a la Consellcria de Sa
nital i Seguretat Social, a l Consel1 InsuJar de Mallor
ca, en l'ambit terri torial eor rcsponent, guarderies in
fantils de Pa lma, la l eom la del carrer General Riera 
i la del Polígon de LJcvant, la residencia d '.mcians 
Via!fas, de Sa Pobla, Club d'Anclans Talaiot, menjador 
de lranseünts i marginats de Palma, eelJLres de scrveis 
sacials genera ls de Son Roca i Vergc de Llue, abó eOIn 
els servicis administ ratius generals d'assist~ncia so
cial. amen de les partides pressupostarics correspo
nents per ajudar a disminui'ts, infancia i joventut, ter-
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ro ed::tt, marginació social, estal de necessitat , etc., 
:nt indi vid uals com a entitats i corporacions locals. 

Precisament, el Conseller que vos parla ja ha ini· 
cial conver sacions 3mb el President del Consell Insu· 
lar de Mo,llorca i. en aques ls díes, cons tituil'cm un grull 
de lrcba l! umb la fina litat de pn'.parar I'assumpció de 
la gcsti6, com a compctencin t1elegnda d·~lq ll CSI.S ser· 
veis i 3ccions d'u lcnció social a l Consell Insular de Ma· 
lIorea en tl l m s breu ICl'mini pOSSlblc , e n COml, lil11e l1t 
d 'allo Que pn; vclI a l respecte la propia LId d'Acci6 So
ciaL 

Hcm u'impulsar, per conscgüent , la coHabowció 
deis Consells Insulars i dds Aju nlamcnts, que s'han de 
responsabilitzar en e l desenvolupament, geslió, cxecu
ció i finan(fament també d'acc ions ¡ scrve is social:;- lanl 
generr,[s com especifics. IJ cm de procu ~<tr. hem d~ I~ro
picial', i procurarem desenvolupn l' una lnlensa aellVllat 
polílica per aconsegu ir que fl(]ues tes inSllt ucions. sob.re. 
tot els Ajunlnments de. Da lenl'S , (les del mé$ gran flOS 
01 més pelit, compleixin 1<.1 proposla de la Ll ei (t'Acció 
Suciol, de dedicar, com a mínim, un 6 % deis $eus 
pre.~sLlrosts a I'ncció sucial, bé sigui de maner" direc
ta i exclusiva o bé rnitjanC;ilnl formules de m::mcomu· 
nita! prcvistes lambé a In vigcnt U(:i de Rcgim Loe¡1L 

19ualmenl que, per purl del GO\'Cni , es cOlTlpleixi 
f'llnpliamc nt , ¡ es eompli rft, en 101 ca", ItI pre\'isio de la 
I.ld d'Aeció Social, de dedicar, corn n mínim un 6 % 
dd pressupost anual, es venlnrtt pcrqUlo.: aquesla pre· 
visió imposnda legalment lal11bé a ls Con.sells fns,d;lrs 
es eompleixi pe!" la SeV¡l p~u-t, en 10 1 cas, amb le:. con
chcions legnJment eS lablerL!;:;. Crejlll que, 3mb el com
plimenl , per parl de {OIS llosullres, 10l'es les e!lLitats 
del seelOl' pt'lbl ic que integren eSlal\llaril.1ment la nos· 
Ir" Comunital i en especial propici;:Jnt i aconseguinl 
que els Ajullti1ments de les nostres ill es dcdiquin el 
que la Uci d'Acció Sodal t;ls reeomana en aquesta mn· 
tt;!'ia, la probkmaticfl exis tent en la !lostra Comunilal 
Autonoma queda ra rt.<;olta sufic ient mcnt, que vo\c111 re· 
marca¡' que J'assiSlcncia social j els servicis sodals, 
t3n1 gencra ls com cspecífics, l'atenció als problcmcs 
soci<l ls individuals i collcclius es resolen millor i 1.1mb 
Inés c[ici'lci<l, com mé!; prt,:..:irna <lIs problemes estigu¡ 
la ges tió ¡ I'acdó administrat iva dedicada a aqul:sta. 1 
~ti .'\6 és un axiomu admb st!nst! discussi6 nvui dia nrreu 
del O16n. 

D'aquesta manera, el Govem de la Com un itat hu· 
tonom a, eoneixera els pressuposls anuals dedicaLs pels 
organismes publics, compresos en ]'~mbit ele la Ll ei 
d'Acci6 Social, i pod l'em eoneixer el prcssupost globa l 
de 1<1 C01l1unilat Autolloma en aques ta materia i conejo 
xcr guines s6n les apor laciolls de cada orga nisme. Es· 
per que aixb servid t:.llllbé per estimular una sana como 
petencia entre d ls, a fi i efectes ele millo r;1r la sc.va de· 
dlcadó en nqllesla prúblema1ica i pel'tlle!ra superar L 
nns i to!. dcsmuntar idees preconcebudcs i gCrlC'ralil
l.acions inex:-Ietes , molles vcgades crrades, que es Ina· 
negen i ulililzcn en moltes ocasions públicament de 
In<lncr.l incorre¡:ta, pe! que fa a l'esron;: i les preocu· 
pacions c\'a lguns d'aque1l5 oq;anisrnes pcr a aquesta 
problem:llica, deixalll cad:1scú ni seu verlaclcr, ,just i 
mereSGut Iloc. 

Crl:!C que eslan:m d'<lcord que la \tui!a cont¡'¡j la 
IIU~rl!inac¡ó socifll i j'ntt'l1t.:ió als grups o COHccli us mes 
desnfavorits de. 1<1 nostra socic.ta ! ha de ser ohr~1 cle. 
101s, ha de Sér UII esf'or;: corllli de tots e!s organisllu::s 
i ins tilucion <; públiques amI> l'csponsabilitats en aques· 
tes malcde"', encara me ... aqueJ ls quc eSlan més n prop 

deJ problema o, fins i lot, els "propis individus i les s!,. .... 
ves fa mílies afeetades sobr eto l dona l que en aquesta 
hermosa i a rdua lasca han de participa r-hi tols, peró 
posem malta cura de no caure lampoc en la sobrc·pro
ICcció, actuant de manera pa tern alista, de manera que 
les Adm inisLracioos publi ques els resolgui n 10ls cls pro
blcmes, sense com pLar amb l'esfon; i la dedicació deJs 
ma lclxos inlercssats, a més de, com d iu el pmfcssor 
MOI'agues, una de les gl'ans paradoxes de la sociclat 
moderna és que, COEn majar és e l nivell de salut, dc 
desenvolupament que assolim, majors Són les necessi
tnls sentides de rehab il itació l'isica i social, un maj or 
nombre de ci utadans és conscient de la va r iet<ll de li· 
rnitncions que posseeix. 

En definitiva, I'accia deis organisrnc.!> de les Admi
nislracions Públiques s'ha de combinllr amb les ae
cions de les enlítots pnrliculan; sc.nse ~nim de l!lcrc i 
i'llllb l 'acció del lltOVimCnl associatiu dcls propis ¡o le· 
rC::;s .. l1.S, amb que COmplll l'elll i al quo l donarClll 101 
aquel l slIport que ens sigui pO$sibJc, a Ir<lvés (le les 
cl isponibl ti!"l S pressu postarks, peró que tumbé hauril 
d';lponar ta l allo que li s ig!l i possíbk. En uqueslfI Unia 
.. ·s potenc i :lr~1 el l'o](J,l1<1 r ínl :-.udnl, sobrel0t pe!" a l .. l 
prcstncíó de sen:c¡ d'ajud<t <1 dOlllicili per a. (lislI1 inll'iLs 
¡ pel' a tlllcians, .. l1no di; equ ips de voluntari s es pl'C· 
t t:ll complemenlar, liD slIplir J'an:io que co rresponglli 
a les ¡\d1Tlioisrl 'aciol1~ Pú bliqu es, pero el cert és que les 
associ<leions i l'aeció tic) ... \oluntnris en maleria socinl 
s'hn acreditat com una de les rormes d'atenció més di· 
caces ¡ a la majoda deis pai·sos descllvolupals Ulla gran 
p:1rl de les lasques d'assistCllci a socia! són dllle.s ,1 rer'
me pel' persona! voluntari. 

En aqueSla línia d'acluac io, ncgociarem amb l'Es· 
tat la transferencia de les compe lencies de protector" l 
i de tutela de les runcions bendíco·assistellcia ls de Cl· 
n'tcler parlicl1lal', clins de l'ambi l de la nostr20 Comu
nilal Au tÓnoma. Per a uml correc ta poUtica d'acció so· 
ei,ll, es precisa el coneiXClllent més f~xacte possilJ)e de 
¡,¡ l'e¡lli tat sobre la que s'acL ua, pen') aixó no obstant, 
hcm de complar, i ai:d entre les compe!eneics própics 
del Gover!l de la C011lUnilat Aulonoma, s'cstable ix a la 
Ll ei d'Acc ió Social, el disscny i la coordinació i ]'e1<1. 
boració c! 'CSLrt(!is!(qu€s de se rvicís i <lssisl~ncies socials 
complan! amb les dades q ue Ii proporcionen el., Con· 
sell s Insllla rs, e ls Ajuntnmenls i les en titats publiques 
(¡ privades l, en conael, nmb la informació del mapa 
de sCl"v icis socials de Mn!!Oi'C<t, ~3litznt pel Con se!! In· 
sul;)1' en e l qual també hem coHabu mt. al que s'hi aF..!· 
giran el s mapes corresponents a Mellorca i Eivissa· r or
mentera, que procurarem realilzar tambe en collabora· 
ció amb el ... Consells I nsu lars respect.ius. 

Preclsamen t, per millorar la informació i la realit· 
I.ado d'estadísliqucs sob re la malcria i en linin tamhé. 
de la lleceSSl\ ria coH<1bur;:¡ció 3mb l'Estat per al mes 
ccmplet descnvolupamenl de la poJllica social que ens 
prorosam i, al mateix (cm» ... , COIll a descnvolupament 
de les previsions <1 1 respecte. de la riostra L1ei d'i\ cció 
Social, ltem signat reccnlrnCll t :l Madrid, amb el Minis· 
tcl'i ele Treball i Segurclat Social, un conveni d'in[or
mndó en materia el'acdo social i servid ... socials, de 
próxima publicació al BOE, al qllal es perf'eceio!l:\ra el 
cilneixe1TI~nl de les I:!sladí"tiql.les social S, mitjan,.ant la 
coon.linació informativ<l, 1Ililitzanl un siS lem<l informa· 
(ie, un sb lema d'c.nl1aJ; rer leleprocés. Igun ll11 enl, pe!" 
!JC'rrcCciOl1ilr el si~terr\a esladístie ¡ infonnillic en ma· 
t!:ri" social. nct ualil¡oa rC'll) la normativél aplicable <t I re· 
gistre d'cntitals, cenlres i a.<;sociacions públiques í pd· 
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vades, en el que s'hauran d'inscriure la necc5silaL, el 
Jcscnvolupament de le~ scvcs ¡.n:tíviwts, cst;':l jo en prc~ 
paració e l Occrtt cO r rcspollen l, dOl1ullt <lixi Lambé COlll
plimenl ni que cstableix a l respecte la LId d'Acció So-
cml. 

D'altra banda, ¡ <1mb ]'objeclt.' de potenciar 101 c;1 
possibJe la dolació u'cquipamcnts socials, s'elabo rara 
un pla qUiluiennal en qut:, segons ha pcrmelin les 
disponib il itals prcssuposlaries , 5' h j integraran lOteS 
;.¡quel1es C1ccions de construcció, cquipament i im
plnntació de centres per ti serveis social s gcne
¡-als i especifics, que ~'h<lgin de crear a la nos
Ira Cumuni l.at, per DI sCCh) r . pllblic, Bixí com pe!" 
<11 seclor privat s~nt:: ~nim "de lucre que prc tcn
gui berlcfidar-se dels supons i e ls ajuts llc les 
¡tdnlÍnislracion5; públiques.. Aixo no obstant, el:;: ma
jars csforc;os per pnn del Govcrn de lu C()!lll,.l
nita! Autonoma posaran l'aceenl sobre tres arces que 
per ara cOIlsideram priorilaries: la tercera celal, els 
d isminui·ts i les loxicomuoics. A totes elles hi ha lambé 
un component importan! J'aspectes que neeessa.riarncnt 
han de ser coon.!inats amb aceions de tip us !wnitari, 
cspeeiilhnent en rarea dl' les Loxicomenies que, n la 
vcgarla, es !liga sov inl amb una problematica de mar
ginaci6 social. 

En lO!s aquests aspectcs, es procllt"anm f6nnu les 
de ctlHaboradó amb nllJ"es adrni nistracions p úbllques 
i emitats privades, convenis de col-l:.\bornciO i fónnules 
de concer! que garanteixi n l'estabil ital i la segure tat 
de les oostres aporlaeions subsLiluim gradualment, 
¡'actual insalisfacció i insufienl sistema de subveneions 
discrecionals i variables. En Lal sentil, es rcgularun 
barems de costos deIs servcis socials, a fi i a efcetcs 
que també els seus usua ri s apor len cl seu esfon,:. 

Per conscgüent, amb les línics d'alenció prefcrept 
referides, desplegarem un pla de cons trucció i eq uipn
ment deIs cen tres de tercera cual en coHaboració amb 
els Ajunlaments sobretol. Aquest pla sera un pla, en 
certa manera potcnci:'Ir, un pl:.\ j:l. en mm-x;), que ve 
de I'anterior Legislulura i que ja ha tengtll mohes 
realitzaeions, fent clubs de teree.ra ednt a diversos 
pobles de Mallorca, Mellorca i Eivissa-Fonncnlem, 
amb una des pesa actual de JOS milioos de pesscles, 
d'altres són en conslrucci6 i, per a aguest any que ve, 
l/arnés per a aqueSl aspeCle hi ha prevists un 70 
miliúns de pesseles. 

D'altra banda, eontinuarem ¡'atenció a ancians i 
malalts incapaci lats pel' a tút ¡¡pus dc treball, l'alenció 
a ls disminu'its difíei lment pot abrac;ar totes aquelles 
necessitals que es ptanlegin, per aques t moliu, procu
Tarem dirigil- la nústra política cn aquesta materia cap 
a ¡'alenció de grups de dism inui"ts que plantcja una 
problcmatica més grcu, com el grup deis ueficients 
m cn tals o psíquics i sensorials, així com algun lipus 
de di.sminu"its psíquies i físics, com els paralítics cereo 
brals. 

S'enJlestira la posada en funcionameot del centre 
de dlsmi nu"its profunds, actualment en fase molt avan
~ada de conslrucció. Al mateix. temps, es potenciaran 
els sCl"veis de orientació i diagnos tic, que la detecció 
P I'ecOf; de casos és una dc les mesures més eficaces de 
prevenció de d isminueions, com és el centre de meta
bolomopat ies i conseJls genelicss, i com és també, 
quant a les disminucions sensorials, In campanya i el 
centre que hem realilza t d'alencó o de prcvenció o de
tcccié pl'ec~ de sordesa. 

Finulmenl, hcm de s ignificar que avui per avui el 
Govcrn cle la Comunital Au tonoma compleix amb es· 
crei.>.: I'obl i¡''dció pn:!vis\ <t <1 la LId u'Acdo Social, COIII 

ds presSllposlS tI'cngllany dediquen a acció social un" 
1.500 miliolls ut! pcsse1(;s. 

En \'ista que el telllps sc'ns acaba, molles grackS 
per la seva aleJ1ció. 

LA SRA. VICE-PRESIDENT PR IMERA: 
Muchas gracias, Sr. Consd\cr. 
Para lijar su posición, tiené la palabra, por p~ne 

del ( ,rupo Parl:uncnlario CDS d Diputado Sr. Car1ú~ 
Ricd. 

EL S R. R ICCT 1 FEB RER: 
Sra. Presidellt, Srs. DipUllltS ¡Sres. Diputadcs. 

Avui és un han día perq ue vcig tom els Consellers 
es!an totnlmenL d'~cord amb el que en definitiva 
dernana !'oposició, 110 hem vis! aban s, en la Conselkra 
Munnr, i ara ho vcirn Imnbé en t:.l Conseller de S¡mita\. 
A mi no cm preocupa gens, i el Crup nos lrc, en defi
nitiva, la seva capacital i la seva vuluntul pe rsonnl, 
es~am conveJll;:uls que vosle la té, la capacitat i la 
voluntal. Si pl-eocupa ulla mica mes, Lal vcgada. 
la falta de sc.nsíbilital que, tal vegada, a.qucst Govern la 
con tinuara Lenint i pot demos t ra r, en agues! mamenl , 
la fa lal peJ" part del Gu\'cl'n en aixo. 

En definitiva, e1s programes que vosle d iu ens 
encanten, cls vdm mol! complens, pero la rcaJilat, la 
vertadcra rcalitat és la que ha rctratat el Sr. Sen'a_ La 
reali tat es que, en qua lscvol estudi social veim mano 
ques de 101 tipus_ lnsistesc amb aq uesta f¡:llta de 
sensibilitat, ¡'aUn! dia, en una reunió que varem Icoir 
una reunió de Comissió, 3ssumptc. de droga. va dir 
voste que leni" 55 rniJ.ions per a assumpte de reeupe
ració i la! un programa molt maco, molt poli t en el 
qual rcalment 55 milians, sabcm que el quc vostC volia 
fer, amb tola la bona inlend6, p rael icament no se r~ 
vcixen per u res o per a molt poc, no deim de res, per
que seria massa. Si bé és ,'c]-i tal que vosle vn dir mol
teS coses que llavin. ret, pero queden limitadíssirnes i 
la prac\ica la tenim cada d ia enmig del catrer, avui 
cncara, C('Imentant aixo a l'hora de dinar, estava par
lant que a qua lsevo! banda, al matcix centre ele Pal ma 
pOls trobar g<:nt que I\'injec ta i coses d'aquest tipus. 
110 die coro una anccdotn més. 

EIs programes són brillants, com deia, i les reali
tats són diferen ts, pero, en reaJitat, tot Govem marca 
la scva tl'ajcctoria amb els pressuposts, veim com 6s 
un govern ¡quina és la scva manera de veure les 
coses segons el prcssupusl, de la manera q ue I'orienta 
és com ens adonam de ¡a seva scnsibilitat i la seva rea
Jital. No basla fer programes a atrcah en cls quals es 
brinda tot, perque ho bri.ndan tOI. Pero, la ven tal, 
com pass<l en cls casos drds veJls i coses d'aques!s li
pus. ens trobam que [es realitats nu són les malcixcs, 
a l'hora d 'aques lcs nccessitats prometen de dismioui"ts, 
prometcn deIs vclls, prometen de tothom, pero real
ment, quan veim aquesta siluació mai hi trobam el dia 
ele posada en ma rxa, scmprc dei m que dcma ha farem, 
que no hern tengut tcmps. La Sr~. Munar d iu que aca
ba d'entrar, que no té tcmps, que li donem temps, vos
le ja fa quatrc que esta dinlre, i també dcmana tem ps, 
suposo. 

Aquesta Legislatura sera diferent, i cree que ser~ 
interessant, perque vos tes governen en una minada, i 
scra d iferent, no perquc nostlares no volem que 
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vernin, !.al e l con! IO:lri, es lam mo lt disposats que el 
gO e el poble ha dcma nnl i té majo da , que governi, 
q~ ha de governar escoltan l, no d ie obeio t, sinó es
p oltan t , amb moll a prcdispos ició, el que diu I'oposició, 
e erqoc si no és així, 00 an ircm eodavant. Per aixo, 
~Il rnés que res punlualilzar aqucst pe ti! detall, per
que en e l momeot deIs pressuposts, sera als pressupos ts, 
només els prcssuposts, c1s qui donaran pell i possibi· 
Iita ls que es dugllin a lermc tates aqucst('s coses bri· 
Uants que vaste ha cxprcSS:l1. 

e.s a dir, aquí, només, i acaba re rapidamen l. no
rnés aixo, Senyo rs govern¡¡nts, goveroin, pe.ro govemin 
i escohi n-nos a !Qts, i govern in per al be de tOlhom, 
si es aixi, ereim que marcarem un3 paula de conviven
cia que nos arn, t31 vegada. no lLavia existi!. 

Molles gT<lcies, 

LA SRA, VICE·PRESlD ENT PRIM ERA: 
MucJws gracias, Sr, Ricd , 
I'[lra [ijar su posición, liene In palabra, por pw-Ie 

del Gmpo $ocialisl;l d Diputado Sr, Miguel Olivel', 

EL SR, OLlVER I MASSlJTf; 
Sra, Prcsidcnlu, Sres, i Srs, J) ipulats, Vertadcra

mcnt, hi ha hagul una Intel'pcJÜ1ció, el Diputtll inter. 
pdlnnl h;.¡ e.xposal 101'1 una seric lk faltes, de coses 
que es nut en, només estanl ni C<HTer, contaclant amb 
la pob);\Ciu, lota una serie de cosr.s pel' fcl', El Conse· 
Iler ha contes1<l1 <1mb tOI;:¡ una Sl:ric de !listes de co
ses que penSé! [el-, quc quasi be coJ)ficn 101 el que el1 
aquell moment se li dem;:¡nava: Jo, vertaderamcn t , no 
entraré en aqucst detall. i li he de dir ~I Conscllcr que 
m'alegr:l havcr-Io scntit avu i. pcrquc a la compareixen· 
~a de I'alh-e tij-a v:lig queu<lr moJI preocupat, i vaig que
dar preocupal, i cree que li vaig dir, perque es dedula, 
de '<1 seva exposició, una acluació de rossec, és a dir, 
que vOSle CSpel"LIVa que associacions, que "o lunl'nris, 
que el!'> Consells Insulars, que els Ajunlamcnts inicias
sill e,;oses que vostt CSI;;¡V;;¡ dispos<lt a ajud<lJ' i a impul
sar. Jo Ii vaíg en aquel l momcnt i Ji ho rcpctesc ara 
qu:::. jo no Cl"ec que el Govcrn i el COl\scllel" en concrcf 
ha&in tI'esta r n I'espera del que ve, í més en un pro
blema com aq ueSl. que ncccssi ln titlH:) ajucj¿1 i tanl 
d'csron; pel' li rar enclavan! i pel' rcso ldrc' l, que jo sé 
que és di fic il i que és l.I ,:u·g, i no Ii deman ;\ vos t ~ que 
ho t'csolgui en un moment, el q ue si Ji clcnmn 6s que
\Iegem una tlcluació, vegem una neció, 1 li he de dir a 
vesle que té una I.lei aprovada, lé una LId que es va 
<lprovar rOl uns "uil mesas, una Llei que Ji dcfincix 
tata unil serie d'accions i de coses a rcali tzar, una Llci 
que, en l'e:ditul, Ii ordcnOl 1"lC.: tuaci6 que s'hOl de tenir. 
A mi cm p rcOCtlpa, cm p l"eOcupa moll j ho dcduese de 
l!'l seV;l int Cr \lcnc ió qllC V051l! pensi que sr, jO nrregla
r~ aquell CCllLrc d 'a l' ~, jQ 31'1'eglaré aquel! cen tre dc 
I'al ' re cos t.nt, nrrcsl::II"I! unn s~ric de cOses, i c1ón;1 un:! 
sensació d'nlUH' resolent pl'oblemes damunl la marxa. 
pero no fcnr un pla el'acdo, no fcnl una aClivitat, no 
ha<;ant-se en la L1ei. cOJ11cm;a r a ac tuar, a rcsoldrc e ls 
))roblcllles rassa tl rilSSa, pel· <lssolir 101 el que puguem, 
en un pedadc de temps el Olés curt possible, 

Tenc In !-<:nsació, dcsprts cl'hnvcr-Io sen'il, que vos
le '-n discordhncia amb In scv" prcscntneió, on pada de 
que tilla po[ftic;\ model'l1a, una política a<:I \l.1I ha de se/" 
tlintuni('a i cn ri<luido r<l, jo I('nc la senli~leió que vaste 
cou limm un )loe ~I mb :lllb de I'nss istcnc!:'l, 1;\ bcncficcn. 
ci:,. les iljudcs :l un mO!1!élll donat , i VOSIt:, a la prcsen
Indó <Iiu cJlH! a;xú <!.'l unn cosa supcr:ldn j:a 1'1 1015 els 

pa'isos, superada al Ilost re país també i que, per tant, 
hem d'anar a una altra política, a una altra política 
que supen aquestes circumstancics , 1 aquesta poUlica, 
pe r a mí, que superi aquestes circumstancics esta en 
el desenvol upament de la L1 ci, 1 jo li deman que ens 
demostri, que ens doni alguna mostra d 'aquest desen
volu pament de la L1 ei per resoldrc 1015 aques!s proble
mes qué voste ha dir, i jo el fdieil per aixo, perque 
esta disposac a rcsold rc'ls, 

1 e l primer pas que hiluria de donnr. i pcrdoni que 
Ji eligui a ilto, si voste fas un Conseller rcccnt nrl"ibat, 
jo no li parlaria en aqucs1s tcrmes, serien tres mcsos, 
vos!e hauría d'ent rar en contacte amb els prob1emes, 
perfJ voste ós el Conseller que Vil prCsenl¡lr la L1ei, Jmn 
transcorrcgul "uit mesos, i a partir d'aqucsts vuit mi.!· 
::CS, per a mi, \loste no ha crea! el Consell Superior 
d'Acd6 Social que la LId Ji marca, crec que és a I'[¡r
ticlc 26, Conse1\ que es ta definit, en la :;;CV<l formaci6 
i Cunsell que estu deDnit en les sC\les fun clOns ¡ COt')· 
se!! que reallllcnl marca j fa possible désenvolupar \l na 
polft ial eOt11 la que voste ha dit quc esta tlisposat a 
fer. I'er al ll 'a Imrt. I tamhé nls anides .!.cgiients. 28 j 

29, cree, es parla de la cOllslilucio deis COllscll s IrlSll· 
lan; unils nls COllsclls l nsulars de Jes Irc.s illes o de les 
qU!1 t re illes, Per ¡l lLm par t, lambé parla deis Conse1b 
Munieipals Si no C1'e<l1'1'1 el ConseJl Insular, que és el 
primer pas, rn01l difíc ilment potlem impul sar cls nitres, 
molt (]ifícilment podem implllsar els Ajuntaments- que 
véncn obligats pel- Il ei, que són els de més de 20_000 
habilants, i mol! 111¡\I1CO impulsar eJs altres Ajuntaments 
que no véut'n oblígals, que conslitucixin e ls seus con· 
sells insuJars, 

Per nllra p:lrt, i ja ha vaig parlar :1mb vost!::, i 
O'I'lm stltisfet que ha digués, e~;la disposa¡ a coordinar, 
I\ecc~sila lols aquests elemcnls per coordinar, neces
.,ita aixu pe!' coordillar, jo no vaig molt mes en[ora, jo 
li deman que doni aquests primers passos d'aplicaeió 
de la Llci, dc.sprés, pe r il!'egitó VClH.!ran lota la rCsl,1. 

Vost~ t ~, wmb~, eS1ipula l n un a ni¡;:lc, c ree que és 
·el 30, la eons tilució de la CClIn issió de oord inació, pel' 
coordin¡lr, com plin l <lmb el que Ji mal"Ctl Itl lIci, VOSlc 
ha de c rea r nqucsln Comissió de Coordinnciú que. lom
bé ve mare;td¡:\ en l:a ro,omn en que h:\ c.I 'eSl a!' eons t l, 
tUlda, 

1, fina1menl, i per aixñ necessita \'OSle tats aquest.s 
Clel'TlCllfS que la Llei Ji marca i que li he indicat, vos te 
ha de marcar un p!a quatrienna\ Voste ens ha de dir 
que pensa fer duranl quatre anys pCr a, no aquestes 
accions mes o manco desordelladcs, sino un pla calle· 
rent, un pla ussessorat pel Const!ll Supe,·ior, que voste 
enca!'<l 110 hn crea!, un pla c1iscutil, acordal i coordimn 
amb cls Consell s Insulars, un pla que la L1ei li diu 
que ha d'estar presental en aquest Parlam énL per a la 
scva discussió, en un perlode de do,~ anys, dos anys. le
nirn lemps cncar.:.l, pero Imn p<lss;¡l vuil mesos, i jo el 
que li dCOlnnarin és si \'oste ha cemcm;.:\t, no el p13, 
perqtl¡~ encara 110 té el Conscll Superior d'Acció Social 
nOOlen31. si pensa en un lermini cur! nOmenal" aques! 
Consell i si pe¡lsa, en Ul1 tc,l'Inini curt, presentar, en 
aqucst Parlamertl, el pla quatricnnnl. 

1. si em pcnnel un petit afcgi¡ó. que seria que ¡-al
tre dia jo li vaig parlar a la Comissi6 de la drogaddic
ció, nmnés li "ul! fer una petila referencia, li v.Jig ele
m<lmu- una cosa i m'agnldaria que, si em [)ogués con· 
testar, quan conlesti, COl digués s i vos t!'! cstil disposat 
a conlinuar pt::r a4ucS1 eami, mol! bé lOtes les ólccions 
que es f<lein amb ajudes a les associacions, de vo!un-

....... ----------------------------
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trlr i:;., d'¡n~l¡tlJcions pe r curllr ds mal.llls que són lO!!'> 
els akohÓlics. tots els drogól-addictes, malalts que s'han 
¡le \,urar <lmb sislcmcs cur:tlius, pen) totes les JTI¡¡I<lI. 
,ics, per- elradiC!)I'·se van ti una altra cosa, que l:s la va
cumlció, i1qui VilCUllilció en el sentí! ciar de vacUlHlció, 
no 1:1 tenim, pen') jn Ii. vaig ¡[emanar, ¡ Ji ho deman ara, 
llue desplegui Ulla gran rorca en furmació i inl'ormació 
i educadu, numes per aq\lCSI ca m¡, amb l'aj~lda de 1<1 
genl fOl'1nada, uliliti'nl1t e ls mitjélns de comunk,Jcili, 
ulilitzant les publicaciuns, utilitzant la presencia ¡¡ co l
lcgis, a associaciolls tic p;)rl!~. á assOCillcions de ve.j"nS, 
¡¡n.HiI, c)"plica.nl <1 la geut Ju rorm¿¡ de cOlllbáLre, les 
pn:caucions que han dc ¡Crul-, nOnH!S, cree jo, tlmb 
.... guesla aeció pel- da\'~nt, nc:onscguircm la ve.rladeru 
vacuna per erradicar aque!>la lTlo1altia que en aquesls 
nlomenls em, pega t,m!. 

Cüm que no puc padar i , a mes, tampoc 00 111 'ha
gucs alhlrgm Iflo lt més, mo lles g rilci¡;s, Sr. Presiden!. 

l.A SRA. VICE·PR ESID ENT PR rM ERA: 
GrJ.ci;1:>., Sr. Oliver. 
Por parte del Grupo Pl rlamenlUrio AP-PL¡ tiene la 

palabra léI Sra. Diputada Juana Ana Vida!' 

LA SRA. V rDAL r DU RGUERA: 
Sra_ P residenta. S rs. Di putats, Ens pareix que I'ex

posició feta pel Conscller es convincenL i enccrl ada, ha 
fc! UllD. cxpo:>ició concreta i detall ada de to les les ¡'ca 
litzacions du tes a lerme. No obstanl, a l meu en tcnd re, 
el més important va ser prcsenta r a aquest Parlarnen\ 
tina LJei d 'Acci6 Soci<ll, aprovada per maja d ;) per aques
la Cambra, la qua) cosa clemostra que h i ha hagut un 
interés molt gros per ordena r, de qualque manera, la 
s ituaci6 en aqu\!st camp_ 

Pe!' allrn bnnda, pot ser que si no s'ha fet més en 
aquesta m3!eria fins ara ha esta! a causa, pcntura, rer 
un:"\ dllplicitat de campe/endes, i jn se sap, de vega, 
des es pcrctc/l !es manades re! rostolJ, quan passa aixO. 
Perb es veu la intenció dc posar fi a <lqucsla situaci6, 
i, com ha c\it el Consellcr, vol nssumi¡- lotes !c;s com
pctencics que li corrcspongll in rer lIci, i venguin do
todes econ{)!nic<lment, per poder rcspons<lbilitz<.lr les 
scvcs acluacions. 

No hi ha, tnmpoc, IlIH\ valunlat de control de po
dc:r, cum s'h::l pogut vcure, Olés bé vol dOll<lr ri les i 
forr;a a tates aqucstes associacions ¡ volun tarial que 
tanta feina fa en aq ues t camp i continuara fen l-ne. 

Ens parej;>; una passa endavant pretenir substitui r 
lumbé una polít ica de subvencions pcr una altra de 
cOllvenis, aixó rara possible que les associacions o ¡ns
¡itucions actui'n eI'una mnnera més estable i amb m¿s 
seguretat de rutu r. 

Som conscicn ls que hem de aunar esfon;os i de.
dica r tot el que fac i fa lta pe rque hi h agi un nou re
plantcjament en aquestes necc~sitat$. 

El p rogr:l ma que ens ha presen ta t el Consell e r ens 
pareix a mbiciós i complet. 

Pe[ a ll ra part, la problema tica socia l creim q ue és 
pa lJimoni de lols i ningú, cap grup polítie no ha de 
vol e l- enarbolar la bandE:ra, pero hcm d'acl metre , també, 
que el Govern Balear té un a gran preocupació per aqu est 
tema i ha in ten tal i in tenta fe r una feina. 1 no basta 
dir-ho, s'ha de demost rar tam bé amb xifres, cosa que 
no toLhom poI fer_ El Govern Balear dedica més del 
10 % del .'iell p ressu posl, és ciar q ue es pot fer mé~ i 
que s'bau ria d 'inver tir més, lols en a ixo hi estarn el'a
cord, pe rb cree que ded icar u n 10 % és dcdicar-hi u na 

quantita L importan!. t jo cree que pol ler més, ho ha 
dil, s i pot, ¡ jo cree que si, que podrü, i que sap, el 
GUH!I n ~ap que ¿s una Comunillll Alllonoma 11mb Lln 
:lll nivell de vida pel- habit::ln t, i trtc C¡lJe ha dc wl[cr 
q1.lí· els scus s<.>rveis social:;, !;1.Jllh¡; P-: ' ¡gl,¡n ron Mp ll!.'a.l 
:.I]¡ur,l. 

No,,¡¡jrrcs esperan!. per tant, i aeim molt nccc.ssu
ri (ILtC 1:1 Cnmllllilnt AlltOTlOmn cuurdini i pl;mifiCjui \C:S 
¡\ctu<1.cions, que cadascú, CO!llUnil<il Autónoma, Consells 
rn!iul<trs i AjunWtnems aSl.lmcixin tll!es les seves COITI· 

pl.:!endl.!~ 1, el'aquesta monerá, fent feina tulS plcgats, 
.sen s/.! ntw-ar-nos, pusanl ds pCllS plllllS \ nmb pn.ldcn· 
('¡", comenten llavors, prest, u vt'u¡-~ que <lCjUCSls rndls. 
~'ls que nosaltres 10lS vokm, conlioucll endavanl. 

Molles gracies. 

LA SRA. VICE-PRESIDEN'!' PR IMERA; 
GrilCies, Sra. Vida!. 
Par,\ el lun1.o de n:plic<l, liene la palabra, por el 

Grupo nutol' de la Inlerpelación, el Diputado Sr. Se
basti1t $erra. 

EL SR. SERRA ) DLJSQUETS: 
Gracics, Sra. Presiden\. LogicalllCnt, la nosrra 111-

lerpcHació intenlava ten ir, com lOLa la noSlra acluac¡ó, 
UII car1J.cter cons t ructiu, pc ro, Sr. Consellcr, clespolitil
lada, no ho era , perque els problcmes d'acció social són 
problcrncs polítics, ¡ aqu í est,lIl rcprescntuIs Pa r lits 
POlilics, Crups Parlllmenl;:lr¡s, en conscC]Uc.nciu¡ despo. 
li ! ilzaci Ó, impossibh:, pe n':!, él> cviclCllt que nosaltres el 
'lile c¡-eim és qU¡; la solució deIs problemes d'acció so
cial es un probrem<l de qu i. es ia cn el poder, a Balears, 
en aquesl moment, hi eslan vastes, i, en conseqüi!ncitl, 
!<lnt c;>;igi d em, nmb el matej;>; cl'I1rnsi, la soludó a vos
tes, aquí, COI'l1 ho feil'l1 <lIs Ajuntarnenls on , o estam en 
majaría o som a I'oposició_ .es a dir que, en definit iva. 
P:n-tits POlítks, p<.>nJ no dcspoli(ilzació. 

La sevn inlCrvenció, Sr. Cooscller, ens té fivesals, 
j,-, ens coneixcm lWR mica, i hn esta l preciosa, li terñ
rio en el rons i en In fonn::l. El que passa és que m'ha 
dcccbut un poque t vcure nqucst eslil di recfe, ¡nCISIll 

qUe" 'intellrnva el PSM-E ntcsa di! 1'P.squerra de J\o\enor
ca j la InterpeHació, que és molt viva, perque previa
Jl'Cnt no es diu de que cs par );:u·;¡ amb precisi6, només 
es di ll el tema, segons el Reg1arnent tI'aquesta Cam' 
bra, resulta que vostl:. ens ha I1cg¡1 un discurs, un 90 
% ha estat lectura, cJlJn discurs fel aprior ís ticumen t, 
¡ que m'ha semblal molL semblanl a la passadn Legis, 
latu ra. Bé, preciós, perfecte, pero, bé, i estic d'acord 
amb el 51'_ OIiver , q ue amb d roga-addicció va passnr 
una mica el mnlc¡x ,nlcshOl·cs CS t 11ffi una mica clavanl 
aquesta d isjullliva de} literari en fans i fo rma_ 

Per al;>;o, com, qunn , quios mitjans, Consclls, per 
exclIl plc e l de Mallorca, no llomé.s gestió, sinó lambé. 
ordennció, apli quem aqucs ts arlic1es 18 i 30 de 
la Llei d 'Acció Socia l correctamen t, donem una 
p articipació a l ciuladans, acos tem I'acció social 
:lIs ciuLacJans , voste ens ha parla t d'un p la qua triennal, 
j a sera un poc manco, a no ser que pensi l-cpeti r en 
la proxi ma Legis latu ra, perque ja E1ixb pare ixia de cam
pa nya elec toral. en defi nit iva. 

Bé, avui h an es ta t hermascs paraules, pero les con
c.recions pcnsam que ha n d'arriba r_ Nosal tres creim 
que d'aquest dcbat se'ns dedueix u na cosa cl a ra, hi ha 
deficiencies, deficiencies molt imporlants dctectades, 
hi ha una volonttlt de p ropostes en posi liu del nos tr-e 
Crup ParlamentnrL Pens que voste s 'ha moslra t recep-

2 
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liu ara, el noslre deure és ¡n te nl ar fel" una moció sub
sc~cn t que sigu i constructiva, i cre.im que el deure 
del GovCI"n és recoll ir-!n, si creu (I" C és consl ructiva i , 
sobrelol, desp¡-és, complir-Ia. 

M 'ha emocional pel Crup Po pu lar la in lervcnci6 de 
la Sra. Vida!. M'ha emociona l en el sen til q ue, bé, ha 
dOIlnt raó al Covero, pero pareix que no ha escoll at al
gons problemcs dclcclals que el nost re C ru p denu nc i~
va, o si cls 1m escollal no cls hrt fel cas, pero, Sra. VI
dal , no és cel"t que ellO % deis PrcsSU!>OSt5 del Go
vem de 1" COl1lu nit"a l vagi a la problemalica d'acci6 
socinl, ni a pro p fcr-hi, ni <l prop fer-hi, demostrable, 
n(1I11e1'0 per número, ti In U ei de Pn!SSUpOSIS de qua· 
lre a nys, més I'c.xceució deis PressuposlS que és molt 
important i 100ll bllsica. 1, pel- alt ra pa l'l , he di! qlle 
m' lm emoc ional un ;)speetc, vos te, {lue és 1;1 Prcs ic!cnla 
de la Comissió d'Acció Socinl del Consell Insular ¡ que 
coneix d s problcmes, avui aqu i hagi demostnll tnnla 
benevolencia umb el Govern en aquest lema, quan vos
te sap que els problemcs de coordinació i cls proble
mes de c1ariri("~r quina és la cmnpelüncia de! Govern 
i del Cansell de M:1,.l\orc~ i de posa r en rnarxa coses 
concreteS", els problemes s6n quolidians. Pe\' aixu, die 
que, en l'¡, aixo, en mal10rqui dei m "posar el cap», eh?, 
<lIllag¡).!"-se. 

Gracics_ 

LA SRA. VTCE",PRESIDENT PRIM ERA: 
Gracias, Sr. Sena. 
Para 1UI'nO de CQnlraréplica, tjene la palabra el Con

selle r tic Sanidad, Sr. Olivero 

EL SR. CONSELLER DE SANlTAT [ S"EGURETAT SO
CIAL (Gabriel Olivel- i Capó): 

Grhcies, Sra. Prcsident. SI-CS. i Srs. Oiputal s. Sr. 
Serm, la interpretació de les paraules, potser l'hagi aga
fada malarncnt., a la scva intcrvenci6 prímera m'ha tlit 
que no ent rada en tb'oga-addicció pc rque va trabar que 
era una intel'venci6 meva positiva, a la segona ha tlit 
que no. A la primera intcrvenció ha di! que es parlia 
de pressuposts no ideo!ogics. i jo, perdoni, havia entes 
per pressuposts despolititzats, en certa manera, quan 
ha dil que era intolerable que en aquesta socictat opu
lenla , etc., s'?pul-tava deIs prcssupusts ideologics. 

Pero, en fi, cls problcmes concrcts que voste ha 
presenta1, jo crec que els hi he conteSl<lt quas! 1Ols, 
COlll ha l"econegut el Sr. Olivcr del PSOE, a pesar que 
els duglles, dectivamcn t , eserits, perquc sobre. aeció 
social. (JO n'hi ha massa mes. Pu nl pe!' punt \laste. ha 
csmentat tercera celat, jo cree que en tercem edat li 
he COntestal predsament, i Ji he dil el que havíem fel 
fI uno serie de pable!;, i vaste ha sapo L'ajuda domici
liaria , vosl \'; snp que nosaltres la prcconitzam, hi ha 
una serie de pobles que ja la f<ln, sob ret ol, en lcn,era 
edal. l.'hospital geriarric és un probl ema, jo cree, a dls, 
l:.u tir, és llLr pud em padar tl'hosp ital geriall"ic o tl'as
~ i$tl.:ncies a lcn;cra edal assistida. No ¿s c\ar uneu de l 
món aquest problema. 

Quant "Is malH1ts psíquic$, si voste es fi."l:a, nosal~ 

tres hem publicat un organigrama, em pareix que. era 
el mes d'abd! o maig que va sortir, j hi havia unn sec· 
ció de salu1 mental, per lant, feim cornptes dediear
lIos,hi, ronnam part d'una Comissió de! Conse!J Tnl er
terriIOI'¡<.~1 Nacional sobre salut mental, i feim comptes 
¡'l' l' un pla de sa lut m~nlal. 

QU<l1l1 als m<ilalls tenninaJs, li die el rnatcix que 
('11 el cas de I'hospitaJ geriatric, de totes formes, s~m
pre m'han fet molta pOI' les cases de la morL, com a 

metge, no hi cree amb els hospitals de terminals, no 
hi creuré maL 

El rnen jador del Pat ronat Obrer, jo Ji puc di!" q ue 
nosaltres el vürcm rebrc J'any 85, amb u na dolació d'a
p roximmlament uns 15 mUions de pesselcs, i J'any 88, 
hi dedicarem, praeticament, 30 milions de pessetes. El 
varem rebn~ que nomes dona \len dinar ¡ amb pressu
post tic 70 PlS. per pcrsonn, l'hcm més que triplical a 
aquest pressupost, donam din::lI- i sopal- i hem augmen
lat el personal d'aquest menjndol'. 

Les borses de pobresa, natUJ'alment que hi 11a be
neficencia, pero també és ver que repartim una gran 
nomina, que es deia, almaneo els dóna 15 o mes, 15.000 
l' ts. cada mes als que són pubres de solemnitat i, lJ 

més a mes, els tlonam un menjadol' on poden anar a 
dinar i, a més a més, els donam el'altres ajudes. 

Quant a les disminucion..c::;, hcm dit, diu la Llci, i 
jo ha he dit i li he contesta t, que volia substit uir les 
subvencions per cOnvcn ís, creé que he estal molt ciar, 
pero, naturalmenl, en els próxims pressuposts. 

t::1 Llc-i d'Acció Social, realrnl'nt no fa vuit nlesos, 
SL Oliver, es va publi ca r aVlIi rtl exactamcnl 6 mesas, 
dja 28 d'abril. 

El cenln: de prorunds, jo lambc el voJdria (enil
acnbat. Fan falta molts de rnilions, IOls els. que que he 
pogut ~Irreplcgar, i cJs agraesc que me'n varen donar 5 
més, pero no cree que bastin. 

L'organig!'ama de la Consclleria jil esta publicat. 
El Sr. Ricei, bé, cm d¡u que hi ha falta de s~nsi

bilil ~.\I, pcrque tgts són problcmcs. cl matcix que em va 
dir l'al tl-e dial jo només li valdría demana¡' quin2- es 
la in st ílu ció, dins aquesta Comunilat Autónoma qlle 
dedica 1.500 milions de pesseles a acció social, que COl'· 

l'cspon n un 10 % del !lastre pressupost? Em vol dir 
fl totes les alll'cs institucions, on el seu Partil es re
presentat, si arriben al 6 % del Pressupost? 

A mi sempre m'agracla escoll ar tal el que diu 1'0-
]lo~ ieio i, a més a més, ho faig amb molt de gust, per· 
que cerc que 1"Ot5 cls que som aquí, hi som en un sen· 
tit pO$itiu, d'altre manera, cree que no hi estarien, no 
cree que hi guanyern mOl t, cconomicament. 

Al Sr. Oliver, efectivament, jo Ji valdría dil- que jo 
110 estie a l'espera. jo cs tic gastanl 1.500 miJion .~ de 
pessetes, més de la meit:H del 111cu prcssupost en ae., 
ció social, no cs tic n l'espera del que cm diguin, estic 
a l'espera dc la eoordinació amb le$ altres institucions 
que, a ¡m!s a Olés, ho diu 1<1 Llei, ¡ aquesta L1ci la vil. 
I'em presentar nosallres, i Ilomés Jú va haver un Grup 
que s'hi va abstenil-, i cm va saber gre.u, pero va ser 
c! seu, a peSílr que ara s'hi basen molL. 

la polític:l de convenis, jo I'he ditu, no me la tor
!1ill a dir, jo ja I'he dila. pen':l no h¡ ha preSsllpost per 
-arribar" aques! conveni, va ser aprovada la L1ci quclll 
ia tcnfem els pressupo.~!S d'enguany. 

El Conscll d'Acció Social, Ili"llur::llment que s'ha tic 
fel', fa un" setmana, Cm parei.'\. que encara no, que ha 
sonit publicat al 8utllclí el nomenamenl del Dir~clor 
General d'Acció Social, que cree que era previ a aixo, 
perque aban s ja h¡ havia un Consel1 Intel-inSlilucional, 
s'havia reunit baslanls vegades, no h.:tvia fel mal les co
ses lotsol, sino a través d'aquest Coosell. 

l li dic el matcix, nosaltres dedicam molts de do· 
b lers, a mi m'agradaria que totes les instilucions, on 
vosles mallen. ]li dedicass in. ja no Ull 6, un 4, un 3, 
per exempIc, 3mb pressupsts iguals o superiors al de 
la Cornunilat AU1Qnoma. 

Gracies. 
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H l .-I ) 
(E l Molt lIluslTe Sr. Pres idenL, Jcroni Albcl'li ¡ Pi· 

cornclJ . n:prcn la direc:ció del debat), 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabal el dcbal de 1:1 In lt' rpctl.\ci6. passam al punt 

111 i d~rrer de "Orel!"c del Dia d':lVUi. que fa referen· 
cia a Propos icions no de U ci. 1 rúnica que:- hem de dc
ba trc és l'asscnyalndu amb el número de Registre 8901 
87, presentada pel Grup ParlamCnUlri PSM·Entesa de 
l'l:.squcr-ra de Menorca, rC'lativa a la construcció d 'ulI 
hospital a Ma nacof, 

Per pan del Crup J'SM·Entesa de ¡'Esquerra de 
Menorca, p rescllltldora de la Proposició no de L1eL té 
la parnula el Di puta! Sr. Sebasl ia Serra . 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Grltcics, Sr. Prcsid(,!nl. El primer que cns hcm de 

dcrnrmHr j es va lIcmanal' el nas tre Grup Pn rlamentnri 
em per qui; vo\!em presen tat- aque.<;ta Proposidó no de 
Ll ci. 1 ho fércm qunn, amb \m u' sorpresa molt grossa, 
va.rcm tehir coneixcmen t que alguns tccn(cs de l'I NSA
LUD estaven pla ntcjant uns dub les j, fins i tOl es plan
tejaven que aqucsl hosp ital nOll que sembla que es po
dril. rer a Mallaren, el plantcjoven a Ciutat, en !lOe de 
plantejar-Io a la poblaC'i6 de Manacor, que és alla 0 0 

aque~ l Parlament, al Pla Director d'Ordenac:ió Sanit a
ria de la Comunitat Autbnoma de les IIl es Balears, apro, 
va l aquest ma tei:s any, hav fem acordaL 

Be, ccrt'lmcnt, fa un any cornens:arcm, fércm el dc, 
ba! <I'aqucst Pl a Direc tor d'Ordenació Sanitiu-ia de 
la Comulli tul Autonoma de les mes Balears, un 
dcha. lIarg, complex, que, segons nosalt'rcs no va 
recoll ir aquest Pla Direclor d'Ordenació Sanitaria 
totes les observadons, tates les aportacions quc 
hi fCiem ds Crups Parlamentar is, certament, va· 
rem crcure quc va q uedar coix en molts aspcc
tes, i així ho manifestbrem en el Plenari en que 
es va apravar clefinilivament el Pla Director, pero hi 
ha alguns éls pectes d'aquest Pla Director d'Ordenaci6 
San itaria que vnrcn se r ap r OVl.U!i en aques t Par la· 
ment pcr ul1<lllimitat, i, a més a més, i aixo és el Olés 
importan t de tal pcr ¡¡ nosaltres, aquesl Pla er a per
rec tament conegut i. dc fet, hi havia participa t la ma
leixa Administradó de l'Es ta !, I NSALUD. concreta· 
menl , 

Per ai;<;o, la nostra sorpresa va ser gro5sa, i, sobre
tot, ha estat encara més sorprencn t veure com dins el 
cos de tecnics en sanita l pública , s'ha comenc;al afer 
un debat, una nitra vegada, com enr;nr un debat nou so
bre comarca lilzaci6 s í, coma rcaJjtzació no, i. cn defini
tiva, a rhora d'int erpretar el model ten;torial de Ma· 
tlo rca, el modct ter ritorial de Balcars , en derinit iva. 

Nosallrcs hCrn volgu t, pcr tant, dur aques t lema 
aquf, en el moment en que sabem que ha de prendre 
la decisió definitiva, d'un moment a I'altre, el Minis terj 
de San itat a Mad rid , i, en conseqiii:ncia, vo ldríem que 
avui fos ratificat , per unanimital, I'acord que es va 
concretar al Pla DireCfor d'Ordenació Sanitaria. 

Pero no només hem de parlar del Pla Director d 'Or
denació Sanitaria , s inó que hem d'anar molt mt:S en lla, 
hem d'anar molt mes enll a J, per a ixb, quan parIam de 
tols aqucsls temes, per a nosalt res hi ha t res qüestions 
basiques, la primera és saber quina és l'oferta actual 
sanitaria de qu~ disposll m a Mallorca, quina és la rea
litat de l'ore r la actual; en segan Hoc, nasal tres rejvin
dicam ¡ rcivindicarem la parlicipació real i no tan sois 

fOI mal de la poblacló a l'horo de prendre tOl tipus d' j
niciaL ¡ \t.!~ i a I'hm'a cI 'htlvcr tle pl'endre ncords lelO tlis. 
Lintes m stitucions poJiliqucs, siguin el Govern de la 
COmUnilll.t, el Cm'crn de l'ElOlat o els Ajunlamcnl s o 
eh Cu¡l~clllO III$u"tr¡;-, 1, en tcrcer 1I0c, per <l nosalltes, 
com ¡1 nacionaJistcs i d'esquerres, la rcordcn;ició eJe! 
no.,ln: territori, a Mallorca, es una fita , és un abjcc. 
till, pero el que no ral'Cm mui ,Sen', acceplar un acanl 
polilic que vagi en contm d'un objecliu de rcordcllilr 
e l nos tre tCITilori. i quan pa rlam de reordenar, ce t 'r~ , 
meol , Iu sani lal es un deb temes, com hu són I'educa. 
ció j 101$ els seneis, basies. 

Pet' lanl, panint eJ'aquc!>lcs tres o!'biles d'acluació, 
certnmCnt hcm de fer una unálisi Illolt concn~ta, mol! 
punt ua l de la problcma tica adual de ¡-orenl1 suni tl\! in 
a Mall orca. No:.n ltres pensan¡ que la sani tat pública C5 
deficililJ'i a, pcnsam que, ,1 mes a rnés, la qllaJita t no é~ 
I'adequada, les reformes que s 'han in tentat fe r a Son 
DlI fC la han es ta t parcials i 110 sÓn satisfact¿lIics, la Lki 
General de Sanilot també l'CprC)jcnta prohlcmes global s 
a tOl rEsta! i a la nostJ'a Com uni tat Autonoma, nos.\I, 
tres pensam que Son Du rc la ha d'cxercjr les Cunciom¡ 
d'hospi l'l/ 01011 espedaJitzOlI, de tecnologia avanc;:ada, i 
la se"a reforma global és imprescindible, pcr ai;<;o, en 
aquests momen ls, es cla,' que la coma rcal ització va 
Olo lt relacionada, predsament, amb la desconcentració, 
amb la reforma de Son 'Dureta, H i..s torkament, la pa r t 
(OI'ana ha estal molt dcsatesa sa nita, t' jament padant, a 
Mallorca, ha estat mol! desatcsa. i lIeval deis mClges 
d:- poble u les unitats primaries d 'assislcncia, realment 
111 11<1 Illol! poca cosa, En aquest mornent és ciar que 
tenim una opol'tllnilat important, aquest Parlament, tol 
Ml.I lIorca, a Mal1<1cor, a la comarca ha han entes els veY, 
n" IS, ho ha cnles l'Ajlln tnmen l, ha han entes tOI un 
conjunt de rorces socia ls, polítiqucs i cul!ura[ s , pero, 
en aqueSl ' mom~nt, també,_ es tract.\ de pode]' guanyar 
a una tccnocdlCHI mal entesa, poder gUil!lVOr a un E~, 
lat Cent t'al i centralis ta que ma l entén mol ts d'aq ucsts 
problemcs quotidbns de la ciu tadania, 3mb unn ded
si6 c!iJ ru d'aqllcsl Parlamcnt que, insistesc, ajudi a plan, 
tejar la t'CardetHlció territ orial, rccult i la partidpació 
real i no tan soIs ronnal deis dutadtHl~ i pnrtcixi de 
la critic.'l , de la rcaUtnl actual de la sanilat publica cn 
aquc-stcs ill es, 

Ulla c:'i tad íslica quc !'olem dll r ~quí ~s Clquclla que 
ja la socictat mallorquina d'ordenado del Icrrito ri do, 
navl.l en les 5e\'eS tasquC5 en tom de I'any BO, i era que 
a Ciutal hi havia concentrals el 65' 1 % deis metges dc 
Mallorca, 65'1 % dcJs me tges de Mallorca, si tuaci6 que 
ha de canviar, s'ha de Ocxíbilitzar, s'ha de po tenciar 
u n nou mode!. Creguin. Sres. i Srs. Diputats que, en 
aqucsts momenl5, la parl icipació, la planificació, gestió 
i coordinació deis diversos sectors interessats, ens ha 
d ut a haver de lornar a debatre aquest Icma, haver-Io 
de lornilr a p lan tejar, i si bé creim que la comarca ho 
l ~ prou aelarit, si bé crei m que el P la apravat en aquest 
Parlament ho ddinja, creim que, en aque.sls momen ts, 
no és en absolut de m~s, que aquest Pa rlament, amb 
urgencia cs di rigeixi a totes les ins tancies de l'Esta t, 
tI'una mane.ra un ívoca j scnse més discussions, perquc 
pensam que 6s un lema prau ciar, 

La coord inaci6 amb el!; Ajuntaments i amb I' IN, 
SALUD és un lema que el Govern de [a Comuni lat hau
ra de cuidar moitíssim aquests anys, perque, de fel, 
hem de fugir de problemes com aquests que s'han de
tectal dins I'any 87 ¡que són profuodament dcs<lgrada
hles, 

; 
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Pcr 3cab¡u-, valdrícm també explicar, exposM mall 
breumenl, que avui. p~r avui,. eSlud!s ja n 'hi . ha hagul 

rou avui por flVUI, p conClxem, L ha conClxeOl bos
ianl 'bé. x lfres ele pobl,lció, Illov iments de poblflció, e le .. 
és ver que Ci u1at té aq uesta macrocef~lia i a que 
J'augment' constD Il~ '.le població qu e poden rc~ 
dublar qualque lecmc () (ccnotrata, perO. aqul 
tamb!!: csl::lm disculi nt un modc.1 territorial globa l 
d'aquesta ¡lIa, i nosaltres crem que per a un 
equilibri de futut, és clar que s' han de comen
~ar realitzacions concretcs, i la san itat, els ser· 
veis sanitnris !)ón basics, i no només parlam d'ideals 
ulapies, sino de rC.JlitaL~ quotidi<mes. NOS<lltres, deIs 
esludis que coneixern globals, sigui la sitUDció hospita
laria a Balears, sigui n les abscrvacions que va fe r 
l'fNSALU D en aquesl Parla ment al moment en 
que es deba tia el Pla Director Sanita ri , enl10c 
veim quo.! hi hagi hngm cap pega durnn l uns 
gua're o cinc mesas ¡;n que es va tramitar aquest 
tema, pcr tant, en aqllcsts moments, aques ta pro.. 
blemali ca, petO a nosaltres és una prohlemtltica 
surrcalistt\ i pensCllll que a<¡uest Parlament, avui, 
pot njuclat· a resoldre-Ia :.mb una decisió unÍ\'oca 
a favor d'nquest nOU hOS)lital a Mancacúr, jo 
l1l'atreYll'in ti dil' que postel"iormcnl es plantejara el 
d' fnca, també llccess'.u-i, i a ltres hospitals a barriarles 
de CiuLat, iguahnent dcsalcses eom la part ronlna ma· 
llorquina. 

Gracie$. 

EL SR. PRES IDENT: 
Proeedeix intervenil' e\s Grups JlnrJamentaris que 

hu vulgllin fer. 
Dcman als Srs. Diputats ... 
Té la parallla, pcl Grup Parlamcnlari Unió Mallar· 

quin .. , el Sr. GuilJem ViduL 

EL SR. VlDAL I BTBI LON I: 
Gracics, Sr. Pl'csident. Sres. ¡ Srs. Dipu1a ls. El nos· 

tre Grup dOnara supon totalmenL la Proposició no de. 
Llei del Parli! Sociali sla de Mallorca·Entesa de I'Es
quena de Menorca . Nosahres creim que la pel ici6 de 
la comarca de Manaeor, igualment que de la comarca 
de Llevanl i de lots els AjunlamC!nls que hi pertanyen, 
nlxi COIll ho ha cxposar el ¡-epresentant del PSM, 110S
allres li donam SUpOI·t lotalmenL 

EL SR. PRES IDGNT: 
Pcr parl del Grllp Parltlmentari COS, té la parau-

1-1 el Dipulal Sr. Bemat Trias. 

EL S R. TRIAS l ARBóS: 
Al final de la seva c,xrosició , el Sr. Serra ha di l 

qu~ havia sort il una declaració, una voluntat, un VOl 
unanime d'nc¡uesta Cambr.J, i scnse més discussions, 
pcrque ha dit qUl! ja era un terna mol t ciar. Jo tamo 
bo.! ha pens a);tí, i, per COlllen(,:ar, cm voldria referir a 
It's paraulcs que va dir el P¡'csident de la COtllunilat 
AUlanoma, aleshorcs candida l, Sr. Cab rid Caiiellns al 
seu discurs d' ToveSLidllra, deia, «considera m que és una 
prioriLaL irrenunciable la t:Qllslrucci6 tI'un hospi(;ll bao 
síc a ManacoL', per la qual cosa confialll com pta r :1mb 
b col-labon¡ció plena i sensc reserves de 101s C'ls Grups 
POl itics representa ts en aqu esta Cambra». Sr. Pres ident , 
Sr. Serra, des d'ara ja ('Is anuncia m el nostre s.upon, 
d VOL favornblc a aixo. 

La necessitat d 'un hospital basie a Manaco r, a més 
de les j us tificacions que també, en ee r ta manera i amb 
bastan la premura, ha exposa t el S r. Serra i que cs fan 
al Pl a Director d'Ordenació Sanitaria, 56n, cvidenl· 
menl, recoll ides per la grrln majoria de la població de 
Manaeor i de la sen com~lrea, basta fuJlejar cls dia· 
ris i, eoncrelamenl, cls d'avu i per adonar-nos del que 
dic. l :hospi tal comarcal ti. Manato r es cv identmc.nt un 
deis primers objectius deis habitants d'uqueixa eo· 
m<.lrCa de L1evant, pcnsam que es for¡;a impo rtant q ue 
d'aques ta Cambra surti avui , i si fas per unanimitat, 
mo!t millor, un supon a aquesta Proposic..ió no de L1ci, 
com exprcs5i6 d 'un s~ntir general de la poblaeió de 
Mrlnueor i de la seva eomarc¡¡ i com una mesura de 
convicci6, que cm sabria grcll que hagués de ser un a 
mesura de pressió, pcr a ls responsables de la darrera 
decisió sobre la ubicadó del oou hosp ital, del nau cen
tre hospilalari a Mallorca. 

Cree, Sres. ¡Srs. Diputilts, que avui lellim 10 lS la 
gran OportLJllital d'oblidar·nos un poe de Is color$ po
Hlies, deIs partils <:l qui rcpresentam, assl1mir. i m'a 
gradaria CJIle, endemés, servis de preeedent, la volun
tul, clarame.llt man ifestada pel poble de ManacO!· i la 
seva comarcn, de gaudir dins él seu lel'rne, en el mes 
cur\. termini poss ible, d'una soluci(¡ tan desiLjatln com 
n eccssaria, COlTl es un hospi lal basic a M:macor. Cree 
sineerarnent que en aquest debat, i per ja massa de
batuda la qüeslió, sobren tal vegada altres raOllaments 
dc. earacter tcenie, econ6mic, V01Ulll de pobJaci6, estll' 
dis, tenir en comple cls isocromes, etc., e tc., que s'han 
lingut en comp te a l'hora de b redaeció del Pla Direc
tor d'Ordcnaeió Sanitaria, que no sigui n senziU:urlent 
cls dc constitu.ir·nos en receptors d'una valuntat , d'una 
inquietud , d'una preocupa ció qLte sen ten molts de ma
Ilorquins, que, per a aixo, Sres. i Srs. Diputats, també, 
jo diria que quasi exclusivament per a aixo, i a vega
des se'ns oblida, som tOls nosaltres en uquesl Pa rla
mellt. 

Per 1.Ot a ixo, i consegüCllts amb e1s formulaments 
que el nostre Partir CDS ha fet a l poble de Ma
ll orca dl1 ranl In passadu campnnya electoral, vota· 
rem a favor d'aquesta Propos ició no de Llci, ¡encara 
tIlle no siguem nosal l..res els proposants d'aquesta Pro
posició. cm permetin, senyor del PSM·Entesa de l'Es· 
querra que j o, des d'aquesta Iri buna, també, dcman i 
el vot favorable a la Proposici6 no de Llei. 

EL SR. PR ES lDENT: 
Per pan del Grup Parlamentari Socialistn, té la 

pa raula el Dipu lar s. r . Miquel Oliver i Massulí . 

EL SR. OUVER 1 MASSUTl: 
Molles grácic5, Sr. Pre:.ident. Sres. i Srs. Diputats. 

Jo he de dir, d'enlradil , que noslrc Grllp votnr~ a 
favor de la Proposició de Ud, i votara a favor de la 
Propos ició de L1ei perqui::, ha hem d it a la nostra 
campanya electora l, jo eonerelament a Manaeo r i a 
Felanitx, seria ineohcrcnt que no continuassim donan l 
1il.1port a aixo, esta el nostre proprama e1ee!ornl, creim. 
a més, que una exeessiva dependencia de la part rOra· 
na de Palma C$ perjudicial de cara al futur, i pen!;<lm 
que i ereilll, i jo cree eoncretament, com a ciutada 
d'aquelJa comarca, que la comarca de Llevant, comar· 
ca de MnnacoJ', jo estendrin mes, coma['ca de Llevanl, 
té. enlitat sufic¡ent pcr cOn!;liluir o perque es cons· 
Iruc;xi tI\1a un hospita l de. 200, d'cntre 200 i 300 llils. 
Jo pens, i ha vull assenyalar aquí, que el Pla d 'Orde-
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nadó Sanitaria indicava, asscny¡¡lava 1.\ PQss ib ilitot 
de, pcr so luciona r el problc llIH, cons truir tres ho:,pl" 
tal l>, \10 ¿l. Marwco r, comarca de Mnnacor, un él Inca 
un ~\I\l'c a Palma. 

Jo pens que, Icnin! c.n COnlJltc o co nt empltlnt 
Mallo rca CDrn una arca metropol itana única, hem de 
pensar a no incid ir excessivamen t amb la dUTcga 
damunl L~aJma, que es pod ría convertir en una ciutal 
IrcrJlt:Jldamenl gran, convertinl tots els poblcs en villes 
dormit od s, per t:mt. pcrque cree que pensar, i deman 
:11 Govero que pcnsi en aq ucSl scntit, hcm de pensar 
que hem de posar sCr\'cis a pu nts dclenninals que 
cSlenguin la po bladó , 110 fen! aquesta cOllccntmGÍ6 
massiva que, a la !la rga, podria ser perjudicial. 

De toles rormes, fins i tOl pensant e.n aixo i, com 
és logic. donanl·]¡ suporl, nosa ltres crcim que ll i ha 
una serie de prob lemcs sani tul'is a resoldre, jo no 
cree que I'hospital de Manacor sigui suficient per 
rcsoldrc el prob lema saniÜlri de tOl Mallorca, seria, 
resoldria el probl ema sa nilari de la comarca, podria 
ser que, a l princ:ipi, fins i tal, fas infrautilitla l , perquc 
n o tcnguéssim eom unicació surlcient i perquc molts de 
pobles que pentura c1s cau més a prop Manacor, eslan 
acostumats a venir a cercar els serveis a Palma, pcr
que els servds SÓTl ti Palma des de sempre. Per tant, 
haudem de fer una acció en el sentil de millorar les 
comunicat:ions transvl:rsals , haurícm de fe!", també. un 
esfol'~: en el sentil o'cmpcnyer aqucst hospital cap al 
fUlu r i, a mes, haurícrn de pensar a resoldre el pro
blema total de Mallorca, 250 Bi ts, scgons diucn cls 
tccnics, jo no som metge n i som tl.'Cn ic, 250 lIil s nO 
són suticienls. es nccessiten UllS 400 Bils. On situaríelll 
cls allres, és un probl ema que s 'ha de plan tejar amb 
J'estudi a fer , una vegnda tinll enclavant <lqucst hospi
tal. Pero jo pCI1S, fins i to! per rcsoldre el problema 
sanitari, que el que hern de !e r és una coo rdinadó 
molt tor ta entre !a Comuni lat, entre el Govcm de la 
Comun i!at, el Canse!! lnsular de Mallorca, TNSALUD, 
i jo diria l'Ajuntament de Palma. Jo cree que s'han 
d'intentar es tudiar 10ls els lIit s, loles les possib ilila! s 
que hi ha a Palma en aques t momen t, s'ha d 'cs!ud iar 
Ulla rlistribució efica¡¡: dcls qLrirOfans i deis Ilit!> i 
poss iblcment. possiblemcnt, no necessitariem tanta 
<lmp!iació j lants de Hits eom es pensa en aques t 
mo~ent per resoldrc el problema de Palma. ~i la po
blacJó es comcn~ava a dirigir en l'altre sent it, pero 
pens que s'ha de fer un es for~ . el Govem ha de fer 
un esfor¡;:. lNSALUD ha de fer un esfor¡;:, s'han de 
coordinar es trctamen t, han d'aportar lOles les coses 
i si, com jo cree, l'hospital, i COITl creu el meu grup, 
l'hospital de Manacor és el convenicn l en aquests mo
m ents, s'ha d'anor pe r endavan! aquí, pero seose 
obli dar que a Palma lambé h i ha un p roblema a 
resoldre, perque també hi ha tina gran població que 
pareix que en aques t moment té manco de Ilits, jo 
també pens que primer ha de passar per la coordina
ci6 que jo he assenyalat, i per aquesta coordinació, jo 
deman que es faci un esfor~ , perqut! es constitueixi 
aquesta J unta que estudij" el tema j que, 60S i tot, 
tcngu i capaci tat execu tiva per fer un a dis tri bució de 
funcions enlre Ili lS, entre els distiots hospitals que hi 
ha, i enll·e els distints quirbfaos. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT, 
Per par! del Grup, .. . .. .... ... .... .... . ..... . Sí, té la 

paraula el Sr. Cooseller de Sanitat. 

EL S R. CONSELLER DE SANITAT l SEGURETAT 
SOClAL (Gabl'id OJiver i Capó): 

Grncies, Sr. Presidenl. Sres. i Srs. Diputa ts, és 
illtluotablc que ti aquesI3 Propnsició no de Lid del 
Pnrl it Soc i<lli sta, del I'SM-Entesa de Menorcn, li hern 
de donar suport tolalmcnt . pero no només li hcm de 
domn- supon. Quao nosa ltJ·es vi,rcm fel' I'es lueli del 
P!a Director d'Ordcnació S¡mi laria, ens vi.lrem adonnl' 
d'una serie de carencies, un" dc les qual s era el deficit 
de JliI S hospila laris, que anava a un J per 1.000. molt 
inferior a ! 6 pel" LOOn de J::¡ resta de b Comllllil;l! 
Aut ononw, i, n mes a l'I1és. eos aclonarem del problema 
de In grnn concentració h osp ilal1tria a P;:¡lmu i de 
I'abso lula carencia de qualsevo l altTt.' hospiwl a la 
resla dt" I' il la. Per aixo. to l aquest eSludi, tot aques! 
Pla d'Ordcnació $ anititria va cvnsiderar <lbsolulamt"llI 
priorit ¡\ri ¡'hospilal general bas ie de Manaco!", que 
don<lfa aleneió a una poblac i6 superior n les 100.000 
persones, resolent. com diu el Pla, els problemcs, re
solent CIl un 80 o en 85 % la dcm.mda assistcncial. 
per la qua l cosa nomes; d'un 10 a un 15 % tornari a a 
Palma. 

Pcrb, a més, a m~s, nOs:'l ilres fins i lul considera· 
ríem que no es; suficlenl aquesta Proposici6 no de Llei 
de demanar, que el Parlament demani al Govern que 
ens raci aquest hospital a Manacor, es que jo cree que 
també poclria ser una Proposició de L1ei, podria ser 
una Proposició o un .Projec tc de Llei. fins j tul de 
lectura única. on la construcci6 de qualsevol hospital 
en aques tes iIIes, pas sas pel Goveru de la Comunila t 
Aul onomn . que decidís, amb cls criteris esmenlats del 
Pla d'Ordenaci6 Sanitaria. si és adieo! o no la si tuació 
d'aquest hospital. r tOI aixo ha deim. no, ho deim 
basal s cn molls de fonaments jurldics. La U ei General 
de Sanital ;:rprova(\a l'abril del 86 es norma basica 
guasi en tots els seus as pectes, i .ia només a l'Exposi. 
ció de Motius ex pOsa que el gran p roblema de la sani
tal espanyola és la muHitud d'institucions que inei· 
deixt"!ll sobre aques ta saDíta!. per tant, espretén fer 
un sistema nacional de .~alut, constitu·in t pels serveis 
de salut de cada Comunital Aul onoma, per la Sl\ma 
d 'aq uests 17 se rveis de s¡lluL, i I'ei" tI'aquest .~islemCl 
o<lc innnl de sn lut és rrccisament la Comunitat AutO. 
noma . les Comunitats AlJtonomcs . A mes arnés diu 
que J'ordenneió territoriClI se"¡l competencia ele les 
Cnmunita! s Au tonomes i es basara en I'aplieaeió d'un 
cOl1cepte intcllrat d'atenció a In salut. 1, endc.més, 
aquesta Llei diu. i .. ixc. ereim que és dcfin itiu, que 
quan el Capílul 1 elel Títol 11 c\'aques ta LId enumera 
les competcnci ef'i de J'Estat no hi figura ni dircelament 
ni indirectament. de eap manera, la de I'ordenació 
territoria l sanita ria. r, a més a més, diu que totes, 
ordena que les decisionf'i ¡ actuacions púb liques pre· 
vis tes a aquesta Ud que no s'hagin reservat expressa· 
men! a l'Es tat. s'cntend ran atri buj·des a les Comuni· 
lats ¡\u~onomcs. 

Pcr tant, cree, a pan que hi ha. fins i tot senten
cies del Tr.ibunal Constitucional , davan! el fe t que 
I'INSALUD paga I'hospital, pero aixo no és u n motiu 
per desvirtuar I'autonom ia de las nostres Comuni tats, 
perque hi ha p,·incipis que la Ilci. ens mana. que són 
noslrcs , i que hi .ha, diu un deis juristes importants , 
Que nomé ... d'aquesta manera, diu , la direcci6 política 
de 1 .. Comunitat Au tónoma s'ha d'estimar en principi 
prevDlent sobre que una altra institució pagu! o no 
pagui, només d'aquesla m'anera es respecta realmen t 

el disseny constitucional de l'Estal AutonOmic, i la 
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1 ilicació i o rdcnació tC1Titoria l sanit:\ria" que el Pln 
P. :prcll és cvidenlment unn face ta de la planificac ió 
~ordenaciÓ territorial general q ue, en deJin iliva esta 
I . . I LriblÚda :) J'Au l0l10lma 1 que, pel- tan t, en aques 
3entit també ens compel a nosaltrcs_ 
s P~ro , a més a més, aquí bi va haver una comissió 
de s('.guimcnt manada per aguesl Parlament , a la qual 
un deis memb res era el Director Provincial d'INSA
LUD, represenlant aquesta enlilat gestora, í, qua n va 
fer el diclamen quc ti va demanar el Parlamcn t sobre 
aquest Pla d'Ordenació Sanitaria, en el paragraf tercer 
deia «el trabajo se atiene a las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia, en especial a la L1ei General 
de Sanitat, qua nt aspectcs d'aquesta consfitucixin 
normat iva bas il,:a, que s'lla d'observar prcceptivament, 
per la qual cosa pcrmetl'a, en conseqücncia, I'adequat 
desenvolupament d'aqucsta a la noslra Comunitat Au
tonoma_ Deia, no obstant aixb, que s'ha d'advertir que 
el seu desenvolupamellt no podria conculcar les atri
bucions de la Comissió Mixt a Govero Central-Govern 
Autonom, prevista a la Oi:,posíció Acldi cional Sisena, 
nosaltrcs hem demanal a 1'[NSALUD aquesta formació 
d'aqu esta Comissió Mixta, i encara no ens han con
testa\. Al p<lragraf selc, diu que lins i tot posa les 
base.i per t\ la desccnlralització hospitalaria de Mallar
eo, atenuanl la mae¡-ocefalica concentració deIs reCur
sos aC I,uals, complint així un deis principis gene rals 
de la nova Ll ei General de San itat, relativa a lo supe
ració de clesequilibri~ terrilorials en materia sanitaria . 
E[ PI a, a altres paragra[s diu que el Pla suposa una 
onlcnadó atenint criteris geografics i demografics, 
prim:ipalment elc la sanitat del sector públic de Ba· 
Icars, que s'haura d'inspirar en les di reclrius estable¡-
tes a aquest_ 

En definitiva, nosaHl"es c¡-ei m que tenim potestat, 
el nostre Parlament, per fer un Projectc de L1eí que 
l"eculli aquestes aspiracions, que jo vejg que s6n de 
tots cls Parti!s i que són unitül"ies en aques t Parla· 
menl, a pesar que pareil( que INSAI.UD s'hi opasa. Jo 
ahir mateix vaig parlar amb c.1 Ministre de Sanitat, 
i ell ha veja molt bé, i cm dil!, jo en definitiva crec 
que es fara alla on lots vosallres vu lgueu, pero, no sé 
per (]U~ INSALUD 5'l1 i oposa o te allres idees. 

Naturalment, un hospital a ManaeOl' no resol tal 
el de Mallorca, pero comcn~a la planilicaci6 establcrta 
al Pla d'Ordenació Sanitaria_ Aquest Pla esta fe l a 
quinze éHlYS , no est?! fet pcrq uc: rcsortuem e1 'una vega
da tOl oixb, pero, a més a més , nosaltrcs per [m:i ritar 
la tasca al Minisl.re i perquu pugués usar-ho ("001 a 
base dav:.>nt lNSALUD, li hern Pl'oposat un cOnven i 
[ler posar en funciona mcnt c1s 100 Jli ts que fa llen de 
I'Hospila! J oan Ml'Irch, amb In qual cosa esta mol! 
inlcressal el Ministre. O'aquesta manera aliviariem 
lambe, i aixb sí seria un alivi per a tot Mallorca, amb 
100 nits dc cures mitjanes, segurament , la problema
tica de Son Dureta_ 

Jo crec que nosaltres tenim un estucli fet d'aquest 
Projecte de LId que, s i a la Cambm li sembla oportú_ 
possibJe.r.lcnt durcm al prol\:im Consell de Govern . 

Molles gracies. 

EL SR. PRESTDENT: 
Té la ramula, per part del Gmp PSM-Entesa de 

l'Esquerra de Menorca, el Diputat Sr. Sebastia Sen-a. 

El SR. SER RA I BUSQUETS, 
Cracies, Sr. President. 1 per obrir aques ta qücstió 

incidental, el Covern, i vagi l'absoluta satisfacci6 pcr 
part d'aqucst Grup Parlamentari que es doni, en 
aquests momcnts, aquesta situació, aquesta intervcn
ció del Govem, 

Nosaltres, el que haviem fe l Uns ara senzillaOlent 
el que pcdríem [er, només del que ens permelia el 
Rcglament en aquest ~ema, és a dir, davant la u rge.n
cia del tema, davaut la urgencia de manifestar-nos da
vant una resalució que pensam que s'ha de produir ja, 
que és imminent, que aquest Parlament es pronuncias. 
Efectivamenl, en una sc!mana i mi tja o dues, hem 
aconseguil que aquest Parl;'lmclll debates aquest tcmu_ 

L.-. Prúposició de Uei que en uquest moment vO l 
dur el Govcrn, a nosal lrcs cns scmbla pos itiva, en!> 
pSl"eix pos itiva i dirícm. i Ilen net in-mc uquesta expreso 
sió t"lI popular, .A..ngcla Mal-jnl, nra si que venim a la 
t<;:c.lIica parlamenl:\ria, é." a dir, aquí hem cOlllell~M 
a deb!llre un tema, ja l'havíem (Icbatut "erora ra una 
estolla i fa dies amb el Conseller , pero, en aquesls 
momen!s, ccrl"rnen l, parlml1 que podem aprovar, en 
aquests 11l0ments, una Proposieió no de Llci, j, a col1ti 
nuacJó. el Go,~~ rn pl'e!\ct'll;¡ llll PrOjccle de Lid, que. jo 
(' ree que s í I'JllC hn dc set- pcr lectura única i per 
ti";:lI l1il'ució d'urgl:nt.:-ia , ¡n'alrcvese: a dir, i (leman que 
es dugui rapidamelll ::t aqucst Parlamcnt, P CI- tal que 
ttl sohirnnii\ d'aquesl P:II'I<tlllcot quedi lx:rfecl!Hllenl 
resgu:lrdadn i que, al mn:eix tcmps, evidenlmCll t en$ 
Iroba l-em que leil11 lino política 110 dCI)Cnden t cons· 
lan lmenl de burocracics cxte nl\!S a les tloslres prOpics 
dccisions_ Ara, vagi aqllcsla congralulaci6, \':.gi aquc.:.lr. 
complemenl;:'ció de les tIues I>OSlures, pel-o tambt! 
volcn\ fixa r qllJl re o cinc punts, COlll a corHlició a [n 
possiblc aprovació, per parl del nostre Grup de la Llci, 
del Projl!cte de Llei que dugui el Govern_ 

Un, que sigui l'I partir de la realitat de l'o feno 
sanir arin ac.tual, dos, reivi ndieaeió d'una pa rlicipació 
real deIs ciulada ns, i no tan sois formal. I¡-CS, reordc
nació leITi~orial, quatre, coordinoció, voluntat de I,:oor· 
dinal:o, d'csscr-h i dd Govel"n de la COl11uni to l amb 
INSALUD, COllsells lnsuJars ¡ Ajuntaments, j el dan-el" 
pum que ubvinmen t I' imporlalll a Balct!["s, l'ul'gc.n l és 
1(\ s~I1I¡Jat pública. NosalJ.res ercim que 3mb aquestes 
intcncions, amb 3quesla manera de sel-, en nq uests 
mamen!s el Ptli"lamenl ;:Igorn UtlU alturn, una dignilaf 
moll superior de ¡'acos tumac!a_ 

E L SR. PRESIDENT; 
Té la paraula, a conlinuaci6, pel Grup Pa rlamen

tari AP-PL, el Diputat Sr_ Andreu Mesquida_ 

EL SR_ MESQU lDA 1 GALMES: 
Sr_ I' rcsident, Sres, i Srs . Oiplltats~ O'entrada, he 

d'anunch.lr tille e l nOS lre Crup donnro) supor t a la 
Propos ició no de L1ci presentada pel PSM de Mallorca
Entes~1 de: I'EsCJ uerra dc Meno rc..-. , pCI-que si no ho 
r~sim nixl, seria ana l- con tra les nost res idees, COn lra 
la nOSI I-a aClunció i contl":"l In nostra fo mlu de ser, 

És més que evident la necessilat de I'hospita l 
comarcéll de Manacol", i voldría deixar clara una cosa, 
:)(Iuí, en nqucs t momen t, que si cm l-cCel-ese 3 J'haspi. 
tal de M:lnneOI-, sempre \11\11 dir i vu ll que ai:d s ·cnten. 
guL l'hOSpil<l1 de la comorcn de U cvnm. l'hospi laJ 
comarca l de Manacor_ Cree:, com deia que és evidenl 
la ne<:cssital de I'hospit al COmarcal de Manacor, PCI
molles de raons, pr imer, pe!" I(>~<; necessil at s sanitaries 
de la eoma re,ll. com 1ll0ll bé dill la Proposici6 no de 
Llei pl-cscntada pel Grup csmcntat. r també pelo Ibgic:1. 
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Pe¡- les neccssiutts s<lni1aries, és cvidcnt que les neres
silat<¡ sanilfu-ies de la comarca de Llevanl, de la 
comarca de Manaco!' són moll grans, són moll gro!:.$es, 
nccesSilat!i SClniülric,; que augmenlcll día a dla, aug
mCIlICn de cada dm, sobrctot Icnint en comp te el cens 
estival aqui or. In població tlolant dc la comarca de 
Llevan¡ es rnulliplic¿l. la normal, en un 2 o en un 3 %. 
Només per aquest :'cmps, ho paga teoir un sc rveis 
s<ln ilmis te n dOlals a b c::omarca dI.! M:\nacDL 

A mi cm sap moh de grcu Ireurc aquí assumptc 
de Illorls. pcrquc l'ailrc diu, aUlla Cornissió que pul'
lavem de I'aulopista tI'lnca, el Sr. Cílrbonero, del Gnlp 
Soci<tlisla. VD dir que sortia "qu; 3mb molta d'angoixil, 
pcrquc scmpn~ es parlava deis morts als accid cnts que 
es produIcn <1 ¡'aulopista, i jo ¡ambé 5u r l aqul [1mb 
malta d'nngoixa parlant deis maluhs, de les persones 
en csln t crilic que: no poden arribar a Son Durcla, que 
moren pel camr i que, si lt:ngucssin un hospital comar
cal, a la comarCa de Manacar, i valgui la redundancia, 
per ventura se salvarien moltes vides. Aixf, encara no 
ra 24 hores que ha va monifcSlar el coHec till de melgcs 
de la comarca de Manacor dienl i do[]ant suport i 
rei vind icant I'hospitnl comarcal de ManacOl' per mira r 
tal \'egacln de podcl' salvar bastanlS vides d'aquestes 
que no poden arribar a Son Dureta, pcrquc parleixcn 
en un esta! e rít jc, 

] per IOg:ca, pcrque com s'ha dil aquí reitcrada
menl i s'ha repetir, el Parlamen! Balear va aprovar 
aqul, després de molls d'CS IUdis i de molts de dcbats, 
el Pla c\'Ordenaciú Sanitaria, 

J o crec, i és el/ident, que el Govcm Balear, per 
l'Eslatut i per la I.1ci de Sanitat, Ilei bas ica de com
pliment obl ígatori que es va aprovar dia 26 d'abril de 
I'any 1986, qU(' cstablcix a J'nrticle 50.1 que l'ordennci6 
terril orial seia, competencia de les Comunita ls AuIO
nornC!'. Per tant, si la Comunitilf Autónoma de les lll es 
Ba!c<ltS tt cómpetcncies per a l'ordcnaci6 snnitaria, em 
pareix que no pOI se,· més encerlada la Proposició no 
de Llci preSCnlM¡I pel Grup del ,PSM-Enlesa lIe l'Es
querra de. Menorca, que ru que, des d'aquesl mateix 
Parláment que va aproval' e l Pla Director d'Or<1enaci6 
Sl.Jnitaria, s'insli o es demnni al Govcm de la Nació 
que el nou hospilul de Mallorca es construeixi u la 
comnrca de Manacor. 

En rea lilal , el fel que des de Madrid ens hagin 
de dir aquí on hem dc construir, on hem d'ubical' e l 
nou hospital, jo crec que és una cosa que va en coo
traposició total a la L1ei Basica de Sanitat, que també 
diu a I'urtic\e 53. preveu que les Administracions 
Territorials Inlercomu nitflries no podmn crear nous 
cen tres o serveis sani wris s i no és d 'acord amb It:s 
planificacions de les Comunitats Autbnomes. En reaJi· 
tal, s i des de Madrid, des del cen tralisme ens han de 
dir on hem de fer les cliniques, on tenim les nos treS 
necessi tals, no caldria que hi hagués autonomia, per
que pec a <lqtlC~ l viotge no n eccssitavem bcaces. Jo 
erec que és l'Autonomia qui ha ha de determinar, i 
aqlles t cas és ben concret. Dif d'una altra fonna, la no 
conslmcci6 de l'hospi ta l coma rcal de Manacor, crec 
que ... a en contra de In Lle i de San ital i que és un cop 
baix i ~s un 3t,emptat contra l'Autonomia, En aqucst 
sentít, I'IN'SI\LUD parcix que ignora, vol ignorar o els 
convé ignorar que a Balears tenim un Parlamenl i que 
aquest P;lr1amcnt ha dit cJarament que ha e<¡ tablcrt, 
amb d Pla Director d'Ordenació SaniHtria, que dins 
els prbxims 15 anys. flos a I'any 2,000 s'han de cons
truir tres hospitals a Mallorca i dóna carkter priori-

lari al primel' ho:-.pital de la camal-ca de Manacor. Ai"o 
ha ha dil el P¡\r1¡¡menl de ks lI1 e~ Balears , aqUl només 
hi cap I'INSALUD digui la data en que ha tic comen~al' 
les ob res I tlUe I,;onsigni els doblers <lIs prcssuposls 
per a la cllnslrucció d'aquesla cUnica. 

A mes de les nccessi!al!> sanilal"ics, com he esmcn
tal :lbans, lalObé hi ha un :litre punt a la Pl'oposklÓ 
no de L1ei qUe diu. per les reiterades soHiciluds deIs 
municipit de la com:;¡rca. Rcalment i!¡, aixi, lols eh 
munl cipis de la comarca de Manacor cncap~a Jat s pel s 
scus batles, en repl'cscnlació dels municipis, jun l;l. 
mcnl amb lole~ les Patron<lls, la Pa!rOlwl ele la fu s ta, 
la PatrOI':al del Metall, e l Sindicat Obrer UGT, el 
Slmlicat ele Comissiolls Obrcres, la CAES, la PJMI!M , 
la I're rnsa. s'uniren lots, ~s allb de «Iodos a una, como 
Fuenlcovej una, señor_, tots a lo una s'uniren, c rearen 
U!lU com issi6, una cnmissió de seguimcnt per acc.lnst.!· 
guir 1:\ cHn ica de Man acol' i, sí senyors, ólquesta eomis 
sió es va posar en marxa, j aquesta comissi6 el 
jun}' del 1986 es Vil conslituir. es va reunir per primero 
veg:\da, i va acordar que es reuniria cada primer d i
mar!.., .. de cada mes i es va continuar rellnim, a aquesla 
comiss i6, les auloritats comarca ls varen auoptar una 
seri!;; d'acords . aquests aeords varen csscr de visitar 
tOfes les au torital s de les lIles, comen~ant pel Presi, 
den! de la Comunitat AUlbnoma. passant pel Cooseller 
de Sanit¡¡t i acaban t al Delegat d'INSALUD i al Delegal 
del Govem, a l Director d'TNSALUD i al Delegat del 
Govern, al qual Ji varen transmetre la scva inquietud 
i les scves reiv indicacions qUfln! a la necessilat de la 
clínica, de I'hospital comarcal de Manacor. Pero aixo 
no va bastar, 8ixQ no va acabar aquí, aquesta comissió 
tamué V<l determinar soHicila r unes en trevistes aMa· 
drid. soHicitaren una entrevista al President de les 
Corts, aquesta entrevista no ha lengul conteslació ,1 
!'hora d'¡ua i no s'lm produ'it. pero sí en sol-lici l nren 
una nI Ministre. i e l Ministre de Sanitat sí que els va 
donar hora per rcbre'ls, encara que, a darrcra hora no 
els pOll'llés rehre el Mini stre, i els va rcbre el DireclOr 
General, Sr. Mancill:J.. Aques!a Comissi6 torna de M<I
tlrid mnb la convicció, malgmL no els h<1guéssin don,,! 
una contesta form(11 que es faria a M(1nacor, vcngueren 
c:onv;n~u~s quc- el Ministeri, quc lNSALUD recapacit(1-
r ia, tenclrin en consideraC'ió les rcivindicacions ¡les 
actuadons de la comnrea ele Manacor, pcr aconseguir 
la clínica, que es construís e l nou hospital a Manacor, 
Pero la surpresa va ser grossa quan, després de poc 
tcmps, per una entrevista de la Telcvisió Espanyola, 
el Ministre va anunciar el Pln Triennal de consl n.1cció 
d'hospitals i d;ns aquesl pla no e~ va incloure I'hospi· 
tal comarca de Manacor, Es va tomar pOSar en marxa 
novament la Comissió, millor dit, no es va tomar a 
posar en manca, perqu~ fins ara no s'ha aturat, i varen 
instar el Ministre, j el Ministre, parcix: que po.~terior

menl a unes monifestacions a la premsa, va dir aques
tes paraules: «Oue conozco el lema, que el Plan es 
tricnal en cuanto ti la construcción, pero no en la 
inclusión en la l is ta de nuevos centros hospitalarios, 
que es una lista abierta_. Davant aquestes paraules, 
davant aquestes manifestacions del Ministre, lots els 
Ajuntaments en pie de la comarca varen [er un acord 
de PIe. tots, sen!le fallar-ne cap ni un, i aquí dins !ti 
ha bailes d'Ajuntaments de 1<1 comarca de Manacor 
que en tenen constancia i ho saben, les Juntes Recla
res de les Palronals, tots varen fer un Acord de PIe 
¡enviaren aques t Acord al Delegat del Govero perquc 
manifestas al Ministre a veurc qu in significar renien 

-
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-aquestes paraules, que volien d ir aquestes paraules, 
{jos ara no hi ha hagut contesta, l'única con testa que 
bi ha hagut va ser les darrercs manifestacions que 
sortiren a la prem sa dient que l'hospi tal comarcal es 
construirla a Palma. 

A conseqüencia d'aquestes dn rreres manifestacions 
que sortiren a la premsa, In cOlni:;s ió de seguiment 
s'ha loroal a reunir, aquesta Comissió es va entrevis
tar amb el Delegat del Govern, el Delega l del Govero 
eIs va di r que no era una cosa oncial, que encara no 
se sabia, que a fina l de mes t:s donada definitivament 
quina seria la ubicació del nou hospi tal a Mallorca. 
Per aixo , avui, a la comarca dc Manacor, amb tates 
les forces vive~ de la comarca, amb tots els estaments 
políli cs, cuhursls, s'han posal en marxa i han creat 
una p lalafonna pro-hos pital, demanant i .·eivindicant 
la consecució del nou hospital per a la comarca de 
Manacor, a fi de descenl ralilzar Son Dureta. 1015 sao 
bcm que és Son Durela, sabem quin és el mons tre, 
sabem que és un monstre que es molt mal de gove r· 
nar, pcr lanl, crei m que una desccntralitzaci6 de Son 
Durela seria mo]¡ beneficiosa pCJ· als habitants de 
Mall orca. 

1 una punt ualització més. S'ha Jit aquí que a 
Palma faHaven Ilil s , hi hnvia manca de lli lS , és ver 
que hi ha manca de Hits, pero jo dic i pens que st 
a ManacOr. a la comarca de Manacor es construeix Jo. 
nova clínica amb 200 IliIS, e ls Hi ts qu \:! actualmenl 
ocupen els malalts de la comarca aqlJes ta, que ocupen 
11 SOn Dureta () a ls altres hospita ls que lenen coqyctll 
amb la Scgu.·ctat Social, els ocuparan a la clínica de 
Manacor i. pcr lant, es descongestionara Son Du rcta 
i quedaran no vull dir, llils bui ls, pero sí h i haura mes 
dispon ibilitat de Bits per poder ocupar. 

Per tant, en vista de tal aixc, en vista de les 
necessitats sanitilries i en vista de Jes rcite rades aetua
cions Je toles les aulo ritals de la comarca, nosaltres 
no poc.lew. manco que votar afirmativamcnt aquesta 
Proposició no de L1ci. 

Molles grades, Sr. President. 

E L SR. PRES lO ENT: 
Acabal , ido, el debat, procedeix a sotmelrc a vota· 

ció el Ie.x t d'aquesta Proposició no de Llei, Deman al 
Sl·. Secrclad que lengui la bondat de fer lectura del 
text proposat. 

EL. SR. 5ECRETARl PRlMER: 
.. El Parlamen t de les Illes Bolcars soH¡c ita al 

Govcrn de l'Estat Espanyol que la cons trucció prc.vis· 
~a d'un nau hospital a l'iUa de Mallorca es fac i a 
Mana ¡;or~. 

EL SR. PR ESrDE.NT: 
Tdo, Sres. ¡ Srs. Dipulals que vOlen a favor. eree 

que seran {Ols, es valen posar drets, per favor? 
Grades. 
Sres. i Sr,:;. Oipulats que voten en conlra? 
Sres j Srs. Diputats que s'abs tenen? 
Qued#\, ido, aprova t el lex! de la Proposició no de 

Llc; per unanimilat de la Cambra. 
Abans d'aixecar la Sessió, jo voldria recorda¡· aIs 

Srs. Diputats que dema a les dot1.e i mitja, lendrem 
la Sessió es pecial .... . ,. , .... del P rcsident del Congrcs 
deis DipUla(S, i prec a lolholll que hi assisteix.i, moltes 
grades a tal s vosees. Sones tardes. S'aixeea la Scssió. 

'. 
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