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EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats. Bones tardes. S'obre la SessiÓ. 
Comenc;ant a debatre el punt únic de l'Ordre del 

Dia d'avui, que és el Debat sobre l'Orientació Política 
General del Govern, té la paraula el Molt Honorable Sr. 
President de la Comunitat Autónoma, Sr. Gabriel Cañeo 
lIas i Fons. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN 
(Gabriel Cañellas i Fons): 

Sr. President, Sres. ¡Srs. Diputats. f.s un fet in
qüestionable que I'economia d'una Comunitat Autano
ma, de la noslra Comunitat o sigui quina sigui, influeix " 
c\ecisivament en el funcionament que aquesta pugui te
nir. Una economia amb una bona salut irradia benestar, 
irradia prosperitat a la Comunitat que la gaudeix, molt 
al contrari, mal funcionen les coses, quan es pateixen 
les conseqüencies d'una economia debil o malaltissa, 
Afortunadament, I'economia balear en aquest sentit cons
titueix una excepció -certament venturosa- en el con
junt espanyol, i aixol queda indubtablement reflectit en 
el fet que tenim, ja ho hem dit moltes vegades, la ma
jor renda per capita i un nivel! de vida realment satis
factori. 

Partint d'aquesta premissa, m'hauran de permetre 
que aquest debat sobre l'Estat de la Comunitat Auto
noma giri fonamentalment a l'entorn de la nostra es
tructura económica regional, cosa que és tant com dir, 
a I'entorn del turisme com a motor de la nostra eco
nomia -fet també aquest, absolutament acceptat i in
qüestionable-, que també és al mateix temps impul
sor de sectors i activitats igualment importants per a 
la nostra Comunitat, pero que per les raons que sigui, 
i per les que de qualque manera intentarem exposar, 
estan una mica a la baixa i alguns altres en una ac- . 
titud d'esperanc;a espectativa. Em referesc, concreta
ment, als sectors agrícola, industrial i de transport, sec
tors tots ells, que poden, que han de beneficiar-se molt 
directament de la poderosa energia irradiada del turis
me. Pero són sectors que sempre els hem tractat d'una 
manera alllada, involuntariament, dins els discursos, 
tant d'Investidura com en els debats que hem tengut, 
els hem anat posant uns darrera els altres, com si fos
sin vagons d'un ferrocarril, sense entrar en les inter
relacions que fon;osament han de tenir, sense entrar 
més que, per primera vegada, en el darrer debat de la 
Investidura, a interrelacionar-los com pertoca. 

En aquell debat, parlavem de la necessitat de crear 
una Comissió inter-Conselleries que tractas tots aquests 
temes, que pogués relacionar uns sectors amb els al
tres. Avui, de qualque manera, volem aprofundir, a 
I'hora de tractar la nostra estructura economica dins 
aquesta interrelació. 

De qualque manera podríem dir, ido, que ha arri
bat el moment de renovar una serie de corretges de 
transmissió perque la fon;a generada per aquest pode
rós sector, que és el turisme, beneficii els sectors que 
hem assenyalat abans, els quals, a la vegada, poden 
erigir-se -i ho han de fer així- en sectors comple
mentaris de tota activitat turística. 

Particularment, em costa molt concebre una indús
tria turística alllada deIs altres sectors, que en un gran 
percentatge s'hagi de proveir de primeres materies i 
de productes industrials importants. La nostra Comu
nitat és en condicions de proporcionar gran part d'aIló 
que aquesta indústria necessita per al propi desenvo
lupament, sense haver-se d'arriscar més enIla del 

necessari a una excessiva dependencia exterior, que ele 
vegacles té -com en tan tes ocasions ha quedat demos
trat- COI1Seqüencies funestes per a la nostra economia. 
Són sectors, ido, que poden complementar-se, que s'han 
de complemenlar a impulsos de la poderosa forc;a que 
irradia el turisme, com a un sector clau, com a un 
sector prioritari com a un sector mereixedor c\'un es
menl i d'una atenció molt especials, 

f.s per aixo, en definitiva, que plantejam aquest ele
bat sobre la política de directrius económiques i, en 
concret, sobre el turisme com él motor de la nostra 
economia, com a motor també d'¡:l!tres sectors com 
I'industrial, I'agrícola i el de trans ports, els qllals, com 
ja he assenyalat, complementen i han de complementar 
encara més les accions del turisme, 

Pe;-ó hem d'entrar fon;osament en una s~rie d'an
tecedents. 

Conscients, ho som tots, que el sector tllrístic és 
a lIarg termini la principal [ont de riquesa de les nos
tres Illes i motor de la nostra economia regional i que 
ho ha de continuar essent, ens hem plantejat per a 
aquesta legislatura una decidida línia el'actuació en po
lítica turística que condueixi aquesl sector, amb visió 
de futur, a consolidar-se ordenaclament i a enfortir-se, 
d'una banda; i d'una altra, a fer les aportacions neces
saries, la necessaria innovació, la necessaria diversifi
cació d'aquesta, la nostra oferta, cosa que ens perme
tra donar una resposta a les necessitats elel turisme 
d'avui i del turisme de dema. 

Peró, per fer més completa aquesta analisi del tu
risme present i de la seva projecció cap al futur, no 
puc estar-me de repassar, encara que sigui breument, 
I'evolució socio-economica del turisme a Balears des 
deis seus comen~aments. Tot seguit, analitzarem les 
estructures í-Ia situació actual de l'economía regional 
i, finalment, ens referirem a les mesures correctores 
que el meu Govern proposa. 

Per fer aixo, m'he de remuntar fon;osament a la de
cada deIs anys cinquante, en que comenc;arem a rebre 
un fluix turÍstic petit, pero de qualitat indubtable, eren 
temps de reserves individuals i, com a maxim, canalit
zat per un "for fait» de qualque agencia de viatges. 
Eren els temps de la c1assica lluna de mel deIs espa
nyols i d'alguns visitants estrangers que s'hostatjaven 
generalment en hotels petits, qualitatius i artesanals. 
El 1950, arribaren a Balears 30,000 turistes i el 1955 
varen ser 188.000, pero, aleshores, ho hem de dir da
rament, només una petita part de la nostra societat se'n 
beneficiava, d'aquest turisme, i la nostra renda per ca
pita era, aleshores la penúltima de l'Estat Espanyol. 

A la decada deIs seixanta comen<;a el que s'ha ven
gut denominant la «cadena de turisme», amb l'aparició 
deIs primers tours operadors, les primeres companyies 
«charten> d'aviació, que permetien i permeten un alt 
nivell d'ocupació en els hotels i, en conseqüencia, ta
rifes hoteleres molt estudiades. Aleshores, es crea el 
«paq ue t t urÍslic» que, en englobar transpor t mé bo
tel j lra 11ats, permel a le agencies majoristes, a ls 
tours operador el venguin per caHlleg al minoristes i 
a l públic a p reus de merca t j altam ent com p etitius. la 
qual cosa els fa assequibles a practicament tots els seg
ments de la societat europea, aleshores en franca recu
peració económica. 

Aquí comen<;a el gran «boom» de les construccions 
hoteleres (practicament el 80 % deIs hotels es' con s
ttlliren abans de I'any 70) i es materialitza el creixe-
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. t ·ndiscrimínat q ue, davant aquella manca de pIa
~~ció urbanísti~a, configura les zones saturades de 
les Illes qu conelXem tots. .. 

Aquesta explosi? constructora ~s prod~e)x cunosa
rnent sen se ajuda fin~ncera especifica -flj tan so] de 
la Banca privada- , Sll1Ó que es fa amb reCUrSOS de ca

"tal estranger a lravés de bestr tes deis tous opera
~~rs, (aixo r ava una gl~eu dependencia comercial 

uan t a polHica de pr us) 1, lambé, per que no?, amb 
q¡gllna participació, pero molt peti ta, del credil turís
: iC a través del Banc Hipotecad d'Espallya. 
. Així. les Balea rs passaren de r br 1 mUió de LU-

ristes a més de 2.200.000 l'any 1970. 
A la dccada aquesta deis se tanta continua en aug

meal vertical el trafic de turisme i s 'an-iba a ¡'a.l1Y re
cord de 1973 amb més de 3 mUion i mig de luri te 
i, paral:lelament, a !'explo ió constructora amb J .500 
botels edificats. Pero és a Pina ls d'aquest anys quan 
comen<;a la erisi energetica que repercuteix en e l sec
tor turístic a partir del 74. 

Fins aquí, totes aquestes empreses s'havien fet per 
elles mateixes, sense ajudes financeres de cap casta, 
com hem deixat dit, i només amb les bestretes deis 
tours operadors i el credit turístic i estaven, per aixo 
mateix, i és significatiu absolutament descapitalitzades. 

Comptaven amb recursos humans i materials es
cassos i marginals. La formació professional era prac
ticament nuHa i els universitaris aleshores no estaven 
interessats ni en l'activitat turística ni molt manco en 
l'hotelera. 

La formació professional era inexistent i el 90 % 
del personal d'hostaleria ascendia des deIs llocs més 
modests, de mossets a cambrers o cuiners, formant-se 
per ells mateixos. La ma d'obra era marginal i ex ce
dentaria d'altres sectors. De fer feina en el camp o a 
la construcció, passaven a ser cambrers i cambreres en 
temporada turística i, al mateix temps, es produla una 
forta immigració de ma d'obra no qualificada des de 
la Península i un fort traspas del sector agrícola ba
lear a l'hoteler i al turístico 

No hi havia primeres materies adequades ni ningú 
no sabia com muntar bugaderies, ni foms, ni pastisse
ries en els hotels, que, a més, s'havien constrult amb 
pocs doblers, sen se directors, ni tecnics, i comptant 
gracies a Déu amb el poder d'improvisació d'arquitec
tes i constructors. 

Tot aixo es va gestar, com he dit, sobre una pla
nificació urbanística inexistent i en un entorn infras
tructural deficient. No hi havia, ni depuradores ni car
reteres suficients, i tenguin en compte que el primer 
Decret que regula els mínims d'infrastructura per als 
establiments hotelers i allotjaments turístics data de 
clesembre de 1970. 

Tant de bo que el Ministeri d'Informació i Turis
me hagués actuat amb anys d'antelació en I'ordenació 
del creixement indiscriminat que, en la majoría de zo
nes turístiques d'Espanya i, per suposat a les nostres 
Illes, ja s'havia produ!t a la decada deIs seixanta i a 
comenyaments deIs setanta. 

Així, els primers mecanismes per ordenar el crei
xement de l'oferta apareixen en el Decret 2482/1974, 
mentre que les primeres ordenacions hoteleres i d'a
partaments són de 1968, qua n ja era tard per evitar la 
saturació i el deteriorament consegüent de la qualitat 
del me di ambient de moltes de les nostres zones. 

Tampoc no pogueren estar llavors a ¡'altura de la 
promoció turística de les nos tres destinacions, ja que 

comptaven amb pressuposts promocionals escassos i la 
majoría de vegades mal admínístrats. 

Pero, anarem aíxí fins a 1978, en que arribarem a 
les «accions concertades» amb els ens de promoció zo
nal --els nostres Foments-, que pogueren iniciar acti
vitats de promoció molt més específiques i sobretot 
molt més diversificades. 

Pero, en la promoció turística de les nos tres des
tinacions, hi continuava havent un gran defecte de base, 
quan es contraposava l'oligopoli de la demanda, a una 
atomització de la nostra oferta d'allotjament i una total 
dependencia deIs tours operadors, que controlaven ab
solutament la comercialització del nostre producte tu
nstic en els mercats emissors. Quan s'implantaren les 
centrals sindicals, sorgí com a efecte rei'lex I'associa
cionisme empresarial, circumstancies que una amb l'al
tra repercutiren en millores socials importants i que 
es reflectiren després en forts augments de preus de 
venda que permeteren, a la vega da, iniciar un nou pe
ríode de millors resultats d'explotació a les empreses 
del sector. 

1 per aquest camí, arribam a la situació actual que 
comenyarem a analitzar com a «decada deIs anys vui
tanta», a la qual diagnosticarem i marcarem un tracta
ment que, des de les competencies assumides en el pe
ríode pre-autonomic i en el primer mandat autonomic, 
creim que necessita. 

Des de la incertitud creada en 1973 per la crisi 
energetica, es produí una lenta reactivació a partir del 
1978 amb un .creixement acumulat d'arribades anuals 
fins als 4.700.000 del 1984 i 1985 i als records¡ que hem 
batut successivament en el 1986, amb més de 6 mílions 
de turistes i un increment del 17 % sobre l'any ante
rior, i enguany, l'any 1987, en que una altra vegada 
marcarem una fita historica mai no aconseguida. 

Pero em permetin que returi un poc dins el tema 
turístic. 1 vegem ara, encara que sigui una mica per 
damunt, l'evolució, en aquests mateixos anys, del sec
tor primario 

Mentre al llarg de la darrera dccada anava crei
xent el sector turístic, paraHelament i progressivament, 
s'anava deteriorant el sector agrícola. 

La renda agraria, entre 1976 i 1986, ha sofert un 
dctel"iorament de devers un 2 % acumulatiu anual, de 
tal manera que la reducció global se situa a més o man
co en el 23 per cent. 

La principal baixada es produí el 1977 i, d'alesho
res en<;a, encara ha anat decreixent sense aturar-se, 
com per una costa que no sembla tenir fi. 1 aixo en
cara s'ha notat més pel fet que s'ha prodult en uns 
anys de forta expansió economica. 

Des de la perspectiva del sector agrícola, ido, la 
situació és tan greu, que hem p,assat d'un 8'63 % de 
participació en el Producte Interior Brut el 1970, a un 
2'21 per cent el 1986, la qual cosa vol dir que fregam 
la marginalitat o I'agricultura de subsistencia. 

EIs fets són els següents: la producció agrícola ha 
anat minvant any rere any a un ritme de -1'5 acumu
!atiu anual, mentre que les despeses de I'empresari 
agricultor augmenten perque necessita de cada anys in
versions majors. D'aquesta manera, el valor adquisitiu 
del camp ha caigut un 10 % en aquests set anys dar
rers, enfront d'aItres sectors, la qual cosa representa 
clarament un problema d'equitat que qualsevol Govern 
ha el'afrontar. 

1 si continuen així les coses, el nostre sector pri
mari pot arribar a un tal grau de marginalitat, que sera 
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un simple component d'aquest paisatge que agrada tant 
als nos tres turi s tes, p ero sense cap tipus el'incidencia 
real sobre l'economia i sobre la vida de la nos tra so
cietat. 

Aixo comportaria la practica despoblació o 1'ostra
cism c social de pobles de l'interior, amb una població 
envellida i sense els serveis ni la qualitat de vida de 
que gaudeixen les zones turístiques. 

P ero ens hem de referir també a una altra evolu
ció, com és ara, la d el comen;: i la indúsiria. I tal com 
ha quedat establert, els sectors comercial s i industrials 
de la Comunitat Autónoma s'han desenrotll a t, sí, en fun
ció dei s impul sos generats pel sector turí st ic, encara que 
aquests impulsos no hagin tengut en tots els casos la 
mateixa direcció. 

En relació amb el sector industrial , podem asse
nyalar les coses següents : 

Partint d'una situació on coexisteix un turisme in
cipient amb una economia fonamentalment agrícola, el 
sector industrial es compon d'una indústria de trans
forma ció relativament p e tita, que fabrica productes de 
consum i que basa la competitivitat en l'ús intensiu 
d'una ma d'obra barata . 

El desplegament del turisme té com a primer efec
te l'absorció de recursos d'aquest sector: capitals, per
que el sector turístic proporciona majors rendiments 
i molt més rapids, i m a d'obra, perque els salaris que 
s'o['ereixen en aquest sector són sempre molt més atrac
tius. 

A mesura que el desplegament del turisme es man
té, aquest sector comene;:a a absorbir no tan soIs re
cursos productius, sinó també ha hem de dir, i aixo 
és bo productes acabats procedents del sector indus
trial (per exemple, indústries associades a la construc
ció, moble, indústria agroalimentaria, serveis indus
trials). En qualque cas, com és el de la confecció textil 
o en pell, l'es tirada de la demanda turís tica dóna Iloc 
al naixement i desplegament de noves indústries. 

Les activitats industrials que no estan directament 
lligades al sector turísti c segueixen la propia evolució, 
practicament al marge d'aquesta demanda generada pel 
sector turístic, i són aquestes indústries les que han 
viscut amb intensitat la crisi industrial de la decada 
passada. 

1 en relació amb el transport, I'evolució al llarg de 
la decada deIs 50 mostra també la influencia de l'acti
vitat turística. Balears, igual que Canaries, és la Co
munitat amb m és aeroports. Les condicions turístiques 
i la característica insular explica el fort desenvolupa
ment del transport aeri que s'hi ha produi't. La xarxa 
de carreteres era en aquella epoca encara més deficient, 
mentre que el parc de vehicles creix de tal manera, 
que el 1975 les Illes Balears es converteixen en la pro
víncia amb més vehicles per mil habitants, per davant 
de Madrid i Barcelona. 

Pero hem de tornar al tema del turisme per analit
zar les estructures i assenyalem que no totes les in
fluencies d'un turisme desordenat, de les quals ja hem 
posat exemples, han estat negatives per a la societat 
balear. 

En primer lloc, el tracte, la convivencia i l'acollida 
que el turisme comporta, ha fet que la nostra socie
tat sigui molt més progressiva, més liberal, més tole
rant, així com també més dialogant amb les genera
cions europees que ens freqüenten. 

També ha quedat demostrat que el sector turístic 
és el que milIor ha suportat la crisi economica deIs 

anys setanta, que s'ha convertit en un sector dinamic , 
no necessitat de reconversió pública perc¡ue el! mateix 
es r econvertc ix. dia a dia, encara que sigui amb el risc 
de quedar fora de mercat per no ser competitiu. És 
un fet q ue avui el sector turístic balear esta fin ance
rament sanejat , amb plena capacitat d'expansió local, i 
quc fins i tot és exportador de tecnología tuIistica i 
un important inversor en altres zones nacionals, com 
Canaries o Andalusia, i internacionals, com el Caribe, 
Indonesia i Mexic, en competencia amb altres caclenes 
internac ionals totes elles ele gran pres tigio 

I gualment , a causa deIs increments cons tants d'ar
ribades ele visitan L.s, Balears coneix la millar situació 
econ omica de la se va historia, ja que fígura a I'ambit 
nacional, com la primera regió espanyola en renda per 
capita i també la que a la nostra nació té e l més baix 
percentatge d'atur. 

A les empreses turístiques és cert que també ha 
millorat molt el nivell empresarial. pero una serie de 
deficiencies estructural s comencen a posar-se especial
ment de relleu, enmig d'aquest clima de bonane;:a i pros
peritat que caracteritza el moment present de les nos
tres Illes. 

Per exemple, es detecten falles d'infras tructura a 
les zones turístiques, impensables en situacions de plena 
ocupació com les que yivim. Algunes depuradores a 
pesar de la gran labor feta i perque encara segurament 
no ha pogut entrar en funcionament tot l'esfore;: d'a
quests quatre anys passats són insuficients a causa de 
I'augment de places turístiques que produeixen les no
ves construccions i les ampliacions de les existents. EIs 
accessos a les poblacions en epoques d'alta freqüencia 
registren embossos desconeguts fins a hores d'ara i que 
es pl asmen sovint en accidents i no voldríem treure 
aquí m orts, p er l'amor de Déu, accidents de transi t ele 
con eqi:iencies Lragique . Hi ha tamb € uñ g ran descC]L1 i
¡Ibri en cls municipis de la osLa qu viven aql.l s t dcs
envolupamenl,on els c1 esfasamenls entre la població de 
dret i la que e ls visita en temp0rada a lta no s mpre s 
poden paHiar amb mesures c1'ul"gen cia, amb mesures ele 
cJarrera hora . E n aquests mateixos municipis s'observa 
un cJdici l gran en equipaments basics, i sobretot j molt 
especi alment en equipam ents sanitaris. 

- .,. '). 10ts aquests defectes estructural s que veim 
e n el camp deIs municipis turístics en el camp i en els 
sectors turístics són encara molt més gran s en el camp 
de les Illes Balears. 

L'entrada d'Espanya en la Comunitat Económica 
Europea (cosa que , en general i a curt termini, no ha 
representat cap possibilitat de major rendibilitat en el 
sector agrícola) ha vengut en el pitjor moment de la 
historia agrícola de Balears. La tria de les produccions 
s'ha fet més per costum que no per una reflexió sobre 
els mercats consumidors . 

I per una altra banda, el camp de les Balears té 
una escassa vertebració associativa i, tret de comptades 
excepcions, les cooperatives o aItres formes d'associa
cionisme són més magatzems de pinsos o de llavors 
que no lIocs on el pages pot unir autenticament esfor
<;os de producció en comú amb d'altres. L'individl.lalis
me esterilitzant com una posició i una moral derrotis
ta, com una actitud que sempre tenim, condueixen, jun
tament amb la descapitalització del camp i amb l'enve
Himent de la població productora, a una situació de di
fícil sortida, si no prenim mesures. 

L'única possibilitat d'evitar la marginació total del 
camp és un canvi rotund a les estructures. Canvi en 
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les estructures de producció i, sobretot, canvi en les 
estructures de comercialització. 

És necessari produir, sobretot en el sector horto
frutíco la que és el q ue té miIlors pespectives per a pro
veir el sect.or turístic, en condicions d'oferta suficient, 
degudament manufacturada i a uns preus que siguin 
rendibles a l 'agr.icull'or. I juntament amb aixo, hi hau
ria d'haver, com veurem en tractar el sector secundari, 
una indústria agroalimentaria mínima, capa" de trans
formar excedents o d'emmagatzemar-los per fred. 

Pero tot aixo només sera possible si s'uneixen les 
torces productives. Unió a nivell d'associacionisme de 
producció i unió a nivell d'associacionisme de comer
cialització. 

1 així, de la mateixa manera que hem vist com el 
sector turístic comen¡;:ava a remuntar, en termes de 
rendibilitat, en el moment en que hi hagué una unió 
entre els empresaris davant un entorn més o manco 
difícil, hem de tractar de fomentar el mateix procés uni
ficador en l'agricultura, que es troba davant un repte 
molt més difícil que és el de la supervivencia. 

Aquest canvi estructural en la producció i comer
cialització produira un canvi d'actitud deIs agricultors. 
Un canvi de menlalitat que és tan important o molt 
més, quan el canvi elins aquesta 1110ral, que ara és ele 
derrota, que ha de passar a ser una moral d'espcranr,:a 
que, si proelueixen i es comercialitzen els productes amb 
eficacia, encara és possible obtenir la rendibilitat. 

Per tot aixo, entenem que els poders públics, el nos
tre Govern i totes aquelles aelministracions que ho pu
guin fer tenen l'obligació de donar les primeres passes 
per fomentar aquestes efectivitats de cooperatives d'as
sociacions de producció i ajudar i fomentar l'associacio
nisme de comercialització. 

1 el sector comercial no ha quedat al marge d'a
quest procés. El sector de la dislribució comercial ha 
fet un paper de primer ordre com enllac entre la pro
ducció i el consum elins aquest procés de desenvolupa
ment económico I aquest paper encara ha estat més 
gran en una economia de creixement rapid. Efectiva
ment, el sectOr ele la elistribució comercial ha donat res
posta a aques procés de creixement continu d'una de
manda de béns, serveis, mitjans de pagament, etc., sen
se produir en cap cas obstruccions en les quantitats de 
béns i serveis demandats pel sector turístic i per una 
població amb un consum creixenc i, més important en
cara, sense crear distorsions significatives en aquest 
mecanismes propis de formació deIs preus. 

Tanmateix, aquesta conducta del sector de la elistri
bució comercial no ha reportat empero tots els benefi
cis que hauria pogut clonar al sector secundari ele I'eco
nomia balear i, molt especialment, al sector primario 
Convé deixar cIar que estam molt lluny de pretendre 
una economia tan cada per a les Balears, cosa que sa
hem que és utopica i impossible . Aixó no obstant, l'ana
¡isi del procés de creixement económic de les Balears 
durant aquests anys permet afirmar que les economies 
externes creaeles pel sector turístic no han estat aprofi
tades per altres sectors productius j, no han estat apro
fitades molt especialment, per l'agricultura. 

En materia de transports, j malgrat la tasca que 
ha duit a terme el Govern BaJear, crec que he de re
marcar que ens trobam amb diversos problemes que 
tenen l'origen, a parer nostre, en el finanyament tal 
volta insuficient que rebem i que tenim . 1 aixi les co
ses, perque resolguem les l11ilnCanCes actuals, és ne-

cessari disposar d'un pressupost més ampli del que 
actualment té la Comunitat Autónoma. 

Per una altra banda, no ha acabat el procés de 
transferencies, en aquest tema ja que queden pendents 
dos temes d'importancia especial: 

El primer, és el del transport ferroviari, les compe
tEmcies del qual hem soHicitat en tates les reunions de 
la Comissió Mixta de Transferencies i que es discutei
xen ara de bell nou, i veurem si canvia ¡'estil, veurem 
si aconseguim el que ens proposam. 

El segon tema, pendent de transferencia és la trans
ferencia de mitjans del desaparegut Institut d'Estudis 
de Transport i Comunicacions, de la qual cosa s'ha trac
tat a la Comissió Mixta de Transferencies i en escrits 
remesos al Ministre de Transports. 

Pero en torn Srs., el tema fonamental que és el 
del turisme com a motor ele tots aquests altres temes 
que hem vengut anunciant com a taula salvadora d'al
tres sectors actualment en crisi, és important estudiar 
quina és la situació actual. 

Una vegada exposats succesisvament els antecedents 
del nostre turisme i plantejada l'analisi de les estruc
tures actuals, malgrat sigui molt somerament sorgeix el 
problema més important que ara ens ocupa: comenr.;am 
a ser víctimes ele! propi cxit turÍstic i generam una 
nova i important pressió inversora que procedeix deIs 
excedents de les nostres rendes turístiques. Ens trobam 
davant el perill d'un nou creixement ineliscriminat com 
el que ja hem comen<;at de decaeles anteliors- i que, 
si no el controlam, aquÍ i ara, representaria la destruc
ció irreversible deIs recursos naturals i paisatgístics i 
de la qualitat de medi ambient que encara tenim, que 
és el nostre millor patrimoni i que és també el primer 
aJicient per a l'atracció deIs nostres visitants . 

Ni en el primer mandat autonómic ni ara mateix 
hem estat partidaris de «creixement zero», som par ti
daris, i ho continuarem essent, d'un creixement condi
cionat pels límits el traspas deIs qu,,3ls posaria en pe
rill interessos de tipus superior i el futur de la nostra 
principal activitat. Pens que aixÍ va quedar absoluta
ment demostrat en el passat mandat amb normatives 
que cap altra Comunitat Autonoma s'havia atrevit a le
gislar i que varem tenir el coratge d'imposar des de 
un comen<;ament: 30 metres quadrats de solar per pla
<;a hotelera i implantació de nous criteris en la cons
trucció de zones verdes i equipaments esportius i d'equi
paments recreatius en els allotjaments turístics que pu
guin oferir noves alternatives de lleure i esplaí, varen 
ser les primeres mesures. 

Aquesta norma s'ha complit i ha ajudat molt a con
figurar una nova oferta més completa i més respec
tuosa. Pero no ha bastat, i davant la pressió inversora 
que hem denunciat, acabam el'arrovar un altre Decret 
encara més estricte i rigorós en els condicionants i molt 
més generós en qüestió de superficies i equipaments de 
les noves construccions que. en tot cas i durant el pe
ríode de devers, més o manco un any, solament podran 
projectar-se en les més altes categories d'hotels, apar
taments i ciutats de vacances i amb la intenció de eon
trarestar una oferta existent que acusa un alt dcf icit 
d'establiments de categoria superior. 

Estudis recents, com el Llibre Blane del Turisme, 
cns diuen que les Balears mereixen un turisme molt 
més qualitatiu, pero mal el podrem atreure, si entre 
tots no som capa¡;:os de projectar i eons! ruir una oferta 
que aporti innovacions, categoria i modernitat als con-
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ceptes ja existents, que garanteíxi totalment els mÍnims 
infrastructurals i que respecti degudament l'entom. 

ParaHelament no hem plcntejat, com és logic, cap 
limitació a la consolidació i millora deIs establiments 
ja existents i a les de la seva oferta complementaria, 
sinó que pcnsam arbitrar totes les mesures d'estímul i 
suport possiblcs a les inversions de modernització i 
eventual ascens amb categoría deIs 'establiments, sobre
tot en aquelles zones ja construi'des i amb més densitat 
el'oferta, per evitar que puguin quedar «encasellades» 
en una imatge no facíl i amb una comercialització abso
lu tament difícil. 

Tots sabem que aquests dos Decrets d'órelenació 
deIs establiments turístics no són cap panacea per als 
problemes que tenim plantejats, sinó que han estat con
cebuts, simplement, cadascun en el seu moment, com 
a disposicions cautelars, capaces de canalitzar una pres
sió inversora desbordaela en el moment en que apare
gueren i per aconseguir, com a mínim, que les con se
qüencies no gravin tant el nostre futur turístico 

El Llibre Blanc elel Turisme, recentment presentat 
a la societat de les nostres Illes ens diu clarament que 
és necessari fer una política turística que posi Iímits 
al Ilibertinatge de mercat en el sector, ja que, si no la 
feim, ens perilla el tutur i, per tant, ens perilla l'eco
nomia balear. 1, a més, encara més, ens recorela la nc
cessitat de planificar el creixement ele l'oferta que con
templi més I'aspecte qualitatiu que no el quantitatiu. 

La política turística actual, en incloure necessaria
ment una analisi ele les perspectives ele la demanda, ha 
d'acceptar que les previsions més optimistes de creixe
ment del turisme en el Mediterrani pels volts de I'any 
2000, parlen d'un percentatge del 3 % anual. Per a equi
parar-se a aquest creixement, l'oferta hauria de créixer 
en un mateix percentatge més o manco, p'ero, no 
obstant, les xifres actualment són moIt superiors. 

Si les Balears han gaudit en aquesta decada actual 
d'un creixement molt superior al d'aItres destinacions 
competidores, no podem explicar aquesta diferencia ba
sant-se tan soIs en el fet que el nostre producte turístic 
s'adequa millor a les necessitats del turisme que ens 
visita. Sí, ¡aixo és cert!, pero hem de reconeixer també 
que els nostres preus han pujat manco que els deIs nos
tres competidors, amb la qual cosa les Illes han absor
bit una part de la clientela que no podia anar a altres 
destinacions, i d'aquesta manera hem acabat atraient 
alguns segments massa marginals, quant a poder adqui
sitiu. 

Per una aItra banda, I'increment del nivell de vida 
i del poder adquisitiu deIs turistes tendira a millo
rar-se amb la qualitat, pero també milloraran les seves 
expectatives de serveis. 1 si la nostra oferta no sap 
afrontar aquest fet, s'acabaran duent a la practica po
lítiques de preus baixos per cobrir una ocupació o l'ocu
pació amb segments de turisme relativament inferiors. 
Ara pertoca, en conseqüencia, crear l'oferta que permeti 
generar noves demandes que ja existeixen potencial
ment i no per aixo abandonar el context del nostre tu
risme majoritari; i en aquest sentit, la imatge de marca 
deis nostres establiments d'allotjament i el seu entorn 
sera de cada vegada més important per aconseguir-ho. 
La creativitat i la imaginació que tenen alguns establi
ments i zones que es permeten mantenir millorar preus, 
és una prova d'aquesta adequació de l'oferta a les no
ves demandes. 

Pero he dit abans que s'ha romput l'equilibri entre 
oferta i la demanda, i que si aquesta darrera havia de 

créixer en un 3 'l/o, segons les previsions, la nostra pre
oeupació real deriva de COlTl creix la nostra oferta. Les 
peticions d'autorització previa presentaeles a la Conse
lleria de Turisme, que fan un total ele devers 60.000 
places, suposara un increment del 20 % de I'oferta 
actual, amb la qual cosa el ritme de creixement durant 
el període del 1986, que se situava a nivell tcoric entre 
el 4,5 % i el 5 % anual, podria arribar a superar el 8 % 
en els próxilTls tres anys. 

Pero tractem també, encara que sigui breument, 
quin és aquest mateix desequilibri entre oferta i de
manda a l'altre sector, al primario 

Com hem vist abans, les conseqüencies negatives 
que ha tengut el «boom» turístic per a I'agricultura no 
han tengut les seves corresponents partides d'actiu. 

Hi ha poes lTlercats que puguin tenir uns consumi
dors que, en mOmenls d t rminats, són set vegades la 
població de dret . El grau en qu l. nostra agricultura, 
la nostra ramaderia i la nos l rn pe a subministren pro
ductes alimenticls a aquest norme mercat consumidor 
que és el turÍstic, és moltíssim més baix del que toca
ria. Estudis recents essenyalen que prop d'un 80 % deIs 
aliments que consumeix la indústria hotelera són direc
tament importats deIs mercats peninsulars o, fins i tot, 
de l'estranger. 

1 aixo és així perque aquÍ també hi ha hagut un 
desajust greu entre oferta i demanda. L'empresari turís
tic demanda unes determínades qualitats i quantitats' 
cl'aliments a uns preus determinats, i la cosa certa és 
que, avui per avui, la nostra oferta agroalimenUlria no 
cobreix aquesta demanda. 

Solament sera possible el di~lleg intersectorial que 
resulti simbiótic per al turísme i el camp, si aquest dia
lec es fa en unes condicions de mercat i de modernitat 
tecnológ.ica. 

-Sens dubte, I'estructura preexistent de la produe
ció agraria a les Balears explica, en gran mesura, alió 
que hem dit abans: que les economies extemes creades 
pel sector turístic no han estat aprofitades per altres 
sectors productius i, molt especialment, per I'agricul
tura. El minifundisme i, C0111 a conseqüencia, la dis
persió de la producció; l'absencia de realitzacions asso
ciatives; la manca de centres de contractació aclequats; 
la inexistencia de processos de normalització i tipifi
cació deIs productes alimenticis; la manca d'instaBa
cions de fred aclequades en mans del productors; I'escas 
nivell de desenvolupament de centrals hortofrutícoles al 
serveis deIs productors; i, finalment, l'absencia d'una 
política encaminada a implantar indústries de trans
formació com a suport a la comercialització de pro
ductes agraris són, probablement, algunes de les raons 
més importants per explicar per que el desenvolupa
ment del consum de productes agrícoles a Balears, pro
mogut pel turisme, no ha comportat el desenvolupa
ment del comen;: interior i, en conseqüencia, el del ma
teix sector primario 

Tot aixo ens acondueix, vulguem o no, a plantejar" 
nos una serie de mesures correctores en tots aquests 
camps. 

Al marge de les disposicions cautelars i preventives, 
de que hem parlat, l'instrument més adequat per dur 
a la practica una equilibrada i rigorosa ordenació del 
nostre espai turístic sera el Pla d'Ordenació de l'Oferta 
Turística, que actualment aquest Pla és en avan<;ada 
fase d'elaboració i disposat a reflectir-se en normes ju
rídiques, les que facin falta, de la categoria que fa~i 
falta que marquin els condicionaments del nostre crel-
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xement, capa" de configurar el nou roodel d'oferta de 
futur, que s 'adapLi també a les motivacions de les no
ves generacions de visitants. 1 a aquest Pla d'Ordena
ció, a aquesl Pla vull referir-me ja que, en aplicació de 
la Disposició Transitoria Úuica de la recent aprovada 
L1ei d'Ordenació T rritoda] de les files Balears j pe!' 
les raODS d'urgencia que he esmenta l, era apro,'at 
prioritáriament p ' J COIl ell de Govern i remese al Par
larnent les direclius que conté, a fi que, a través d'a
quest, igui possible donar aviatla solució definitiva que 
es demanda. 

En que consistira basicament el Pla d'Ordenació de 
l'Oferta Turística i per que volem convertir-lo, per que 
volem convertir les seves directius, en la norma marc 
que ordeni definitivament la utilització turística del nos
tre litoral. litoral d'una manera coherent? 

Les directrius del futur Pla parteixen de la idea 
que el turisme, com él principal motor de I'economia, 
expressament ha de ser pres en consideració en qual
sevol tipus de planejament territOlial que es dugui a 
terme, tant si és urbanístic, com d'infrastructures, d'c
quipaments o ele serveis . 

Es comprova que el fet turís tic ha proeluit un canvi 
important en les antigucs tendencies d'assentaments, 
reflectit en una ocupació creixent de la costa i, molt 
50vint, en un ccrt grau de despoblació i desactivació 
clels ¡mclis i de les zones interiors. Com a conseqüencia 
eI'aquest procés es considera necessari impedir la urba
nització ele tota la costa i adoptar mesures ele revitalit
zació de I'in terior. 

Molt sovint aquest procés de <ditoralització » du com 
a conseqüencia que les urbanitzacions costeres s'articu
lin funcionalment amb les contígües d'altres termes mu
l1icipals i no amb el seu nuc!i primitiu i cap del propi 
terme, que sovint és a l'interior. Aquest és el cas, pcr 
exemple, del litoral Alcúdia-Muro, Son Servera-Sant 
Llorenc,:, Llucmajor-Palma-Calvia, Sant Antoni-Sant Jo
sep, Ferreries-Ciutaelella, i tot aixo aconsella i, en oca
sions, obliga a fer que els planejaments i l'execució de 
certes infraestructures sobre tot les vi.aries, de saneja
ment, les de certs serveis com correus, transports i els 
equipaments sanitaris i docents s'hagin de dur' a terme 
amb instruments supramunicipals o que, si més no, si 
aixo no és possible, els ordenaments municipals s'hagin 
de coordinar en profunditat. 

També es contempla la necessitat d'afavorir altres 
formes de turisme aIternatiu i no convencional que, sus
ceptibles de millorar I'estacionalitat, procurin la vitalit
zació de les zones ele l'interior, fomentin l'ocupació de 
la població rural i siguin atractius per a turistes que 
cerquen un contacte amb la naturalesa i amb les mani
festacions cultural s, el turisme verd o qualsevol altre 
d'aques'tes altres expressions turístiques que no són so
lament platja, mar i sol. 

Pero, per una altra part, la pressió urbanitzaelora 
,;obre la costa i sobre els paratges amb valors paisatgís
tics més elevats, unida a I'escassa superfície de sol pú
bl ic a les nostres illes que, p er cert som a la cua en 
aquest tipus de dotació, i que un conveni establert l'any 
pasat per a aquesta finalitat, ens esta essent negat o, 
almanco, se'ns requeja, urgeixen una poiítica d'incre
ment elel patrimoni de sol público 

Per tant, es proposara una regulació específica deIs 
equipaments en arees de desenvolupament preferent
ment turísitc a través de la pertinent adaptació de la 
Uei elel Sol a les necessitats de la nostra Comunitat 
A1.ltonoma. 

-

Finalment, i encara que tenguem en compte la im
portancia del fenomen del turisme de masses des del 
punt de vista económic, s'ha ele reconeixer que, per la 
limitació en recursos de les nostres Illes i per la fra
gilitat que aquest tenen, l'increment desmesurat d'a
quest turisme massiu representaria un perill de degra
dació del nostre entorn i un consum excessiu d'aquests 
mateixos recursos. Per aixó, haurem el'adoptar les me
sures polítiques i administra ti ves que afavoreixin en el 
creixement una evolució prudent i positiva cap a un 
turisme més de qualitat í a un turísme d'una econo
mia més sanejada. 

1, exposats aquests criteris generals que han el'íns
pirar, entre molts aItres, la realització del Pla d'Orde
nació de l'Oferta Turística, voldría fer un breu comen
tari sobre la metodología que utilitzara aquest Pla, les 
determinacions del qual, el'acord amb la LIei el'Ordena
ció Territorial, seran vinculants per a totes les edifica
cions turístiques i per a tots els plans urbanístics regu
lats per la Llei del Sol en aquells extrems que assenya
lin expressament. 

El territori a aquestes finalitats sera dividit en zo
nes i subzones, que hauran ele elisposar eI'unes elotacions 
mínimes de platges, infrastructura, equipament i ser
vcis. L'ocupació de cada pIaLja marcara el límit de crei
xement de ¡'oferta turística i el criteri d'ocupació es 
fixara utilitzant una supcrfície mínima per usuario Es 
ciudara al maxim la infrastructura i es determinaran 
els equipaments mínims a cada nivel!. Igualment, cada 
zona i subzona haura de comptar amb tota una serie 
de serveis mÍnims. 

Tots els esfor-c,:os del Pla s'encaminen, ido, a aconse
guir, d'una manera integrada, dissenyar per a cada zona 
el que consieleram <da zona turística ideal», aquella que 
reuneixi en aquesta reconversió la infrastructura i l'en
torn opUms tant com sigui possible. 1 per aixo, si és ne
cessari, quan aquesta infrastructura i aquest entorn no 
siguin cuidats al maxim, s'aplicara amb tot rigor la ele
c!aració de «zona d'infrastructura insuficient o d'infras
tructura millorable», on no es permetra el creixemeni de 
I'oferta mentre no es construeixin, equipin i aeleqüin su
ficientment cada un deIs requisits qualificats com a obli
gatoris i aconsellables. Consieleram que aquestes dec!ara
cions, que tendran sempre el caracter ele temporals, són 
el límit logic per preservar les nostres zones verdes, 
aigües i platges, i oferir un entorn agradable, aelequat a 
una millor qualitat de vida per a vis itants i visitats. 

Coneixedors que el nostre producte turÍstic és molt 
valorat, t~nt en funció de les condicions propies com 
ele la infrastructura i de l'en torn que li donen suport, 
per primera vega da hern arbitrat en el Projecte ele 
Pressuposts Generals de la Comunitat Autonoma una 
Quantitat substancial, més gran voldrÍem que fos, que 
esperam que mereixera, quzm sigui hora, l'aprovació 
d'aguest Parlament, per poder subvenir a millorar 
aquestes infrastructurals d'entorn i equipaments en mu
nicipis i zones turísitques que ho requereixin específi· 
cament. 

I parlem aquí eI'un tema que consideram d'impor
tancia vital tant com aquest aItre, que és el de la For
mació Turística Empresarial, el de la formació turís
tica professional. 

Si la clau del nostre futur turístic passa per la qua
litat , per la innovació del nostre producte, entes com 
a un conjunt de béns, pero també com un conjunt ele 
serveis, la prestació d'aquests venelra marcaela per la 
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profes sionalita t de les persones que treballant en el 
sector, Ji donen contengut i acció. 

L'Escola Internacional el'Hosteleria esta totalment 
dissenyada des del manda t anl dar. Que es pugui o
men~ar a cons truir el pen el :l es possibilit als ja proxi
mes eI'ocupar el sol progl-amaL en el « ampus» universi
tari. Aque la Escola aportara les te 'niqu s fié a~'<lll ' 
~ac1cs pe !" a la rormaci6 del Ilostres prol'ess ioll . ls d 1 
futur i l recic la tg deIs qui avui ja hi fan e ina. L'homo
logació in Lcrnaciomt.l , en linia arnb l s E e les mé im
p ,-lonls del mÓI1, la onvertirá en una insl itu ió que 
irradiara presligi p~r al lurism de les 110 tres llles. 

Pero a més d'aixo, i pel- él les en sen 'ances el · lck
nics cl'cmpr~ses i activitals turístiques, com a títol equi
parat a Diplomat Universitari de grau mitja, tenim [un
dades esperances d'aconseguir abans de final d'any 
una Escola Oficial de Turisme que sera la primera en 
una Comunitat Autónoma, tret de la de Madrid. En tot 
cas, aquestes ensenyances comencen ja en coHabora
ció amb la Universitat, en aquest curs, encara que si
gui a nivell d'escola privada, mentre esperam el Decret 
el'aprovació de l'Escola Oficial. 

Pero no 2caba aquÍ la nostra política d'acos tar 
decididament .el turisme a la Universitat o la Univer
sitat al turisme. S'ha elemanat al Consell Superior 
d'Universitats una nova titulació superior CJue s'impar
tiria a la nostra Universitat, com a complement deIs 
actuals estudis de tecnics d'empreses i activitats turís
tiques -ara, amb rang ele Diplomat-, i que tendria 
la categoria de Llicenciatura. 

També pensam estructurar cursos específics per 
a postgraduats que vulguin especialitzar-se en discipli
nes turístiques monografiques, com el segon cicle de 
Ciencies Empresarials, que s'especialitzara en turisme, 
la planificació turística o el dret administratiu turístico 

Pero en- la formació deIs nostres professionals del 
turisme no podem deixar de- banda ni el que són els 
temes d'investigació ni lllolt manco el que són les 
noves tecnologies. . 

Per aixQ, conscients que la publicitat, oferta i 
comercialització del conjunt de béns que composen 
el nostre producte turístic, són realitzats majoritaria
ment pels tours operadors, molt més enIla ele les 
nostres fronteres, ens plantejam una política d'inves
tigació i d'aplicació de noves tecnologies sempre referi
des a la problematica turística, a fi de disposar d'un 
coneixement rigorós, en cada moment i en cada mercat 
emissor, de com són comercialitzades les nostres des
tinacions i evitar qualsevol possible desviació que 
puguin incidir en la imatge i venda del nostre ¡>ro
ducte turístico 

Temes puntuals com les osciHacions de preus del 
combustible que afecten el transport; les noves regla
mentacions de «cel obert» i les tarifes aeries desre
gulades; la situació economica deIs paisos emissors 
i els moviments comparatius deIs nostres índexs de 
cost i d'inflació, així com els desequilibris monetaris, 
són variables que s'han de detectar, que shan d'inves
tigar contínuament. 

Pero també hem de comptar amb els nous factor s 
tecnologics, de manera que haurem de potenciar la 
nostra presencia en els vídeo-textos, que no són ja 
utopies de ciencia ficció, sinó realitats que funcionen 
plenament a diversos mercats emissors. 

Per a la tasca d'investigació, vigilancia i estudi, 
així com per contactar necessariament amb els inter
mediaris turístics, es creara l'Institut Balear de Turis-

me, el qual, degudament estructurat i economicament 
dotal, dura a terme tota la labor que hem esmentat 
abans i que la nostra important activitat turística 
demanda. 

També anira a carrec seu amb una perfecta coor
elinació en l'Institut Balear d'Estadística la realització 
d'estadístiques cada vegada més depuraeles de les arri
baeles i pernoctacions per nacionalitats i les enquestes 
de grau ele satisfacció deIs nostres visitants, així com 
també l'estudi de les motivacions que després han 
d'orientar la publicitat i el material promocional que 
facem. 

Aquest Institut assumira també la confecció de 
l'inventari exhaustiu de tots els nostres recursos i els 

slucl!s comparatius amb totes les altres destinacions 
lud tiq ues que ens fa o ens pugui fer competencia. 
Organi tzaTa les conferencies i els seminaris sobre 
temes concl'cts d'investigació i atorgará finalment pre
mis als treballs que convoqui a nivell internacional. 

Creim sincerament que Balears té molt a dir en 
la futura estructuració de la política turística de la 
Comunitat Economica Europea i, encara que, avui per 
avui, ostentam el més alt protagonisme que una regió 
pot tenir a nivel! europeu, COlTl és el de ser seu ele la 
Delegació Permanent per al Turisme del Consell ele 
les Regions d'Europa i de la Delegació Executiva de 
Turisme ele la Conferencia de les Regions Periferiques 
i Marítimes de la Comunitat Economica Europea, 
projectam encara trobar al tres camins per integrar la 
nostra Comunitat en els circults comunitaris sempre 
en materia de turisme i perque sigui escoltada i ten
guda en compte sempre, així com perqu també pugui 
acceelir de pIe dret als fOIlS estructurals comuni taris, 
que poden ser font important de fjnan~ament de les 
nostres infrastructures i lels nos tres projectes. 

Pero, si bé és important per al sector turístic la 
creació ele toles aques tes estructures de formació i 
d'inEDrmació, ho és més encara, si aixó és possible, la 
creació d'uns altres ele semblants per a l'agricultura 
que, partint d'una situació immensament més desfa
vorable, requereix amb urgencia que es cre'in instru
ments de formació i reciclatge, capac;:os d'aconseguir 
la modernització de les tecnologies i el canvi de les 
mentalitats, de les optiques i enfocaments d'aquest 
sector. 

Per tot aixó, ens proposam també la transforma' 
ció total de les actuals ensenyances reglades en ma
teria de formació professional agraria, a través de la 
nova Escoja d'Agricultura de Balears. Aquesta Escola 
que es creara com a organisme autónom, amb uns 
p lans d'estucü i unes fórmules d'eosenyament plena
ment adaptals a les directrius generals dictades pet 
Mercat Comú en aquesta materia. 

Pretenem així iniciar una dinamica nova per a les 
generacions més joves, aque11es que seran les encarre
gades de realitzar els gran s canvis que necessitarern 
en les prbximes decades . 

Un sistema dJensenyances ho dei m ben cIar no re
glades, plenament adaptacles a l'adquisició deIs conei
xements practics necessaris per a dur endavant una 
política agrícola moderna, juntament amb una po
lítica de beques per a l'ampliació d'estudis en els mi-
110rs centres de la Península o del Continent. 

Pero l'acció política d'aquest govern no s'ha con
format a contemplar un desenvolupament economic 
basat en un creixement espontani de l'oferta turística, 
sinó que, des del comenc;:ament, s'ha concentrat a cer-
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alternatives durantqua lre anys a l'activitat tuds
~ sabern que rna i no p odran ser tan impartants 
uca, . lt . t 'bl coro ella, pero Sl a ero~ tJVes que, essent campa :l ~s 

.< b aquesta, prornogum un desenvolupam enl m e s 
alPuilibrat de la nos lra economia. Aixo és tant com :_¡ turisme, sí, pero sí també, a d 'a ltres a lternative.s . 

Tal vega da la m ostr a m és elaborada d 'actuaclÓ 
olítica en aquest camp ha estat el Pla de Reindus-

P , b trialització qu(::, com tots vostes sa en, va ser apro-
vat per unanimitat, abans d'acabar la legislatura pas
sada, i que servira per revitalitzar la indústria que 
hi ha a les Balears i, per una altra banda, per crear 
noves oportunitats d'inversió, amb la finalitat d'ofe
rir una alternativa industrial als excedents generats 
peIs altres sectors de l'economia. Pero convé recor
dar en aquest sentit que tots els programes conten
guts en el pla -el de formació professional, els de 
millora de l'organització i l'equipament industrial, el 
de millora de la qualitat, el de promoció comercial, 
així com els de promoció del disseny i la tecnologia
ja s'aplicaven des de fa molt de temps amb uns altres 
instruments, no són nous. 

No hi ha dubte que els recursos posats a dispo
sició del Pla de Reindustrialització, sempre pocs i insu
ficients han permes que, fins i tot en els primers me
sos ja s'hagin pogut posar en marxa, s'hagin obtengut 
resultats prometedors en alguns sectors i estam se
gurs que, tant com avant;:arem, aconseguirem un per 
un els objectius que ens havíem proposat. 

Pero tampoc no ens hem d'oblidaI;' que el Govern 
de la Comunitat ha estat un canal de recursos finan
cers abundosos i barats per al sector industrial dé les 
Illes, inclosa la indústria agroalimentaria a través de 
les línies de credit per a la petita i la mitjana empre
sa. Ni que du endavant des de fa quatre anys aquest 
programa de formació professional del comerciant o 
el de promoció de mercats o el de fires, amb els resul
tats coneguts per tothom. 

Tot aquest quadre q'actuacions que ha dut a ter
me el Govern al llarg de quatre anys ha tengut un 
objectiu primordial: promoure el desenvolupament 
d'activitats distintes del turisme i que, al mateix 
temps, complementin i reforcin l'activitat turística 
(fires, inrlústries subministradores d'<<Ínputs», promo
ció de mercats, millora de l'eficacia en la distribució 
a través de la formació professional, i sempre tot aixo 
amb la finalitat d'aconseguir per a Balears una via de 
creixement económic equilibrat i sostengut a Ilarg ter
mini. 

Pero m'hauran de permetre que torni una vega da 
més a la situació turística, perque no puc acabar 
aquesta analisi sense fer una menció "especial a tot 
allo que faci referencia a promoció del turisme. Si el 
nostre gran esfor¡;: es concentra s'ha de concentrar a 
millorar i innovar tant com sigui possible, el producte 
turístic de les nos tres mes com a destinació, simul
t~miament hem de fel- arribar si volem que tengui exit 
aquesta nova imatge als paisos emissors mitjan~ant una 
política adequada de promoció. 

La política promocional sera la de juntar i coor
dinar les accions de tots els estaments implicats com 
a únic sistema per no dispersar esfor~os com a únic 
sistema per rendibilitzar els recursos públics de que 
disposam, fins a hores d'ara bastant escassos. 

Aquesta política promocional s'ha de basar en els 
principis següents: 

- Cada illa constitueix un producte divers i di
ferenciat turísticament, que s'ha de promocionar in
dividualment, Promoció que s'ha de coordinar amb la 
participació deIs Consells Insulars respectius, la del 
sector privat de cada illa i la deIs Foments del Turis
me sempre com a instruments basics i necessaris. 

- Dins cada illa, i íntimament Higat amb el que 
s'ha dit abans, hi ha d'haver una política de promoció 
de cadascuna de les zones turístiques, on han de col'la
borar els estaments esmentats abans i hi han de par
ticipar els municipis turístics i les Associacions de la 
zona corresponent. 

- Ja que els tours operadors fixen basicament 
la comercialització de les nostres destinacions, s'es
tructuraran canals de coHaboració permanent i con
junta amb aquests, amb la finalitat de cercar i de fer 
la promoció global de les nostres mes, cada vegada 
més complexa i identificadora de la nostra oferta. 

Si la promoció exterior s'ha d'entendre prag
maticament com a una competencia coordinadora 
amb l'Administració Central, des de Balears, aplica
rem aquest principi fin s a les darreres conseqüencies 
i exigirem una participació activa en la presa de deci
sions en aquesta materia en totes les que ens afec
ten. 

Per aconseguir aixó i perque puguem executar, di
nglr i orientar la política promocional de les nostres 
Illes a la Península i a l'estranger, pensam crear l'Ins
titut Balear de Promoció del Turisme -del qual ja 
n'estam elaborant els Estatuts-, que, com a en pú
blic estructurat amb formules de dret privat, s'ha de 
dur a terme a les nostres Illes ajuntant esfor<.;os amb 
els Consells Insulars, Municipis, amb els Foments i 
amb altres entitats que hi estiguin interessades. 

A través d'aquest Institut es potenciara la promo
ció del turisme nacional a les mes, que, per sort, ha 
invertit la seva tendencia i ha registrat un increment 
considerable en aquests darrers anys. 1 per aixo, con
tinuarem actuant solidariament amb els tour opera
dors j amb l~s Agencies de Viatges Espanyoles, a fi 
d'aconseguir tarifes més assequibles i sobretot mi
llors comunicacions interinsulars i amb la Península. 
Estructurarem nous mitjans de promoció, juntament 
amb motivacions distintes i més completes que aque
Hes que hem esmentat abans de "Sol i Platja», que 
puguin resultar més suggerents. 

S'estructuraran prioritariament mesures de pro
mocio desestacionalitzadora que, d'entrada, incideixin 
en allargar en la mesura que sigui possible consoli
dar les pre i post-temporades, objectiu viable a curt 
termini, concentrantles en pIe hivern a l'interior, a 
base de programes d'animació i ambientació i, a l'ex
terior, en els segments de turisme de la tercera edat, 
cultural, de negocis, congressos i convencions de golf, 
que amb tan bon resultat hem potenciat en el mandat 
anterior. 

1, ja que parlam de promoció, ja que parlam de 

camps de golf i de port nautics, ja que sobre aquests 
dos puntals podrem fonamentar dos tipus de turisme 
d'alt nivell així ho pensam nosaltres, n'hi ha que no 
tenen el mateix, da'lt nivell qualitatiu i de caracter 
desestacionalitzador, que consideram d'interes, signi
ficat per aquestes IIles sempre que les instaHacions 
respectin al maxim els drets ecológics deIs enclaus 
on s'ubiquin. 

La llei de camps de golf donara possibilitat quan 
sigui debatuda per aquest Parlament de continuar, en 
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dita manera, el que avui establím en aquet debat i el 
Pla sectorial d'instaHacions nüutiques és objecte en 
aquests moments d'un rigorós estudi previ que per
metra, quan sigui hora, plantejarlo també en aquesta 
Cambra i potenciar un altre tipus d'oferta. 

En resum: ha arribat el moment serios de plan
tejar-nos amb la rcsponsabilitat i decisió necesaries 
aquestes dues opcions, aparentment incompatibles: 

O estudiam a fans les possibles altematives turis
tiques a les nos tres Illes i les intentam aplicar, com, 
de feto estam fent amb el Pla de Reindustrialització o 
amb el de Política Agropecuaria, que volem dur a 
terme . 

O ens concentram prioritariament en el disseny 
d'un nou model de turisme amb visió de futur, amb 
creixement restrictiu i qualitatiu, que sigui altament 
respectuós amb la naturalesa i l'entorn, i, al mateix 
temps, necessariament innovador per adaptar-se a les 
expectatives de les futures generacions de visitants, 
el que és tant com dir a la quaJitat, a posar-li un toc 
que és el que ens fa falta. 

D una tercera solució que jo crec, que el Govern 
que jo presidesc, creu, que és la de combinar aques' 
tes dues opcions que són absolutament compatibles, per
que ambdues complementen i perfeccionen la pers
pectiva del nostre futur desenvolupament economic i 
social. 

Pero -aixo sí- donant al turisme la importancia 
que actualment mereix, en funció de la riquesa i del 
benestar que genera, i exigint-li també que contrarres
ti els desfasaments que pugui provocar. Per aixo al 
comen.¡;ament parlava del turisme com a un motor de 
la nostra economia i, si ha ha de continuar essent, se 
li han de donar perque ho sigui sense paHiatius les 
facilitms que necesslti. 

Pero, naturalment, se Ji poden exigir li han d'exi
gir contraprestacions, i la primera que vull esmentar és 
la d'un compromís agrícola -el del sector turístic amb 
el nostre sector agropecuari, el del sector turístic amb 
el nostre sector- per aconseguir també un compromís 
industrial. 

Perque es tracta d'aixo. Es tracta de completar 
aUo que deiem al Discurs d'Investidura, a un paragraf 
molt petit, de crear, per primera vegada, la conjunció 
de 10ts els sectors industrial s dins un sol, tots els sec
tors economics dins un sol. Perque es tracta de plan
tejar un pacte intersectorial perque el motor del tu
risme no continul girant tot sol i al seu aire, sinó 
perque s'imbriqui amb el sector agrícola i el sector 
industrial a fi que el nou vehicle faci el camí més 
compassadament. 

Ens proposam impulsar la creació de tates aque
Hes estructures agrícoles j industrials que, basades en 
el lliure associacionisme deIs petits productors, deIs 
empresaris, de tot aIlo que la iniciativa privada pro
mogui, permetin la producció i comercialització deIs 
seus productes. 

Pero no és tan soIs aixo. El meu Govem demana 
al sector turístic en aquest moment una reflexió se
riosa, i hi demana perque tendra unes infrastructu
res que pagara tota la societat, perque, com a mercat 
de demanda, aprofiti l'ocasió i acosti també la postu
ra al nou mercat d'oferta de productes agroalimenta
ris, de pesca o d'indústria, que eventualment sorgira 
del nou procés modemitzador del sector primari i se
cundari. 

Perque, si bé és molt cert que som en un mercat 
lliure d'oferta i demanda i que el sector turístic ha 
d'afinar el control de les seves despeses, sobretot en 
materia de provelment, també ho és ben cert que, en 
ígualtat de condicions de qualitat i preu, moralment 
és exigible a aquest sector que faci un consum prefe
rent d'allo que es producix a les Illes, fins arribar 
per que no? a aquesta utopia de l'auto-provelment. 

Sabem que no és gens facil. Demanam que el ge
gant doni una ma al més petit i desfavorit, pero a 
aquest també, al petit i al desafavorit, Ji demanam 
que cresqui i que ho faci aviat per poder propiciar el 
lloc de trobada. 1 nosaltres som enmig, com a Govern, 
com a institucions, per impulsar, dirigir, coordinar i 
motivar. 

Pretenem, ni més ni pus, que el mercat consumi
dor turístic estableixi i fixi les condicions de quanti
tats, qualitats i preus deis productes que es compro
met a adquirir, i, per una altra banda, que el sector 
productor s'organitzi i s'articuli de tal manera, que 
sigui capa.¡; d'accedir a aquesta demanda en condi
cions de rendibilitat, No és qüestió d'un dia, no és 
qüestió d'un mes ni d'un any, pero ens hi hem de 
posar tots a fi d'aconseguir-ho. 

Les noves instaHacions que es facin, les indus
trials per al tractament i la conservació aquelles que 
es facin per a la transformació deIs productes agroali' 
mentaris hauríen de co-financ;arse entre aquests dos 
sectors i l'Administració dins els programes comuni
taris. 

En aquest sentit, la creació d'una Societat de 
Capital Risc sera fonamental per aconseguir aquests 
objectius. 

Si aconseguíem aixo, encara qué fos pardalment, 
si ho aconseguíem, aviat tendríem ac1arides moltes 
incognites del futur del nostre sector turístic, ten
dríem aclarides moltes incognites del nostre sector 
industrial, tendríem ac1arides les incógnites del nostre 
sector agrícola, la qual cosa és tant com dir que 
tendríem aclarides nostres incognites del futur eco
nomic de la nostra Comunitat. 

Moltes gracies, Sr. President. Moltes grades, se-
nyores i senyors. 

)f 
EL SR. PRESIDENT: 

D'acord amb el que disposa l'article 168 del Re
glamcnt d'aquesta Cambra, procedeix suspendre ara 
aquesta Sessió, i així ho feim. 

Al marge, interpretant el sentir de la Cambra i 
en el seu nom, aquesta Presidencia vol expressar al 
Diputat Sr. Damia Pons i Pons, el condol per la mort 
del seu pare. 

La sessió continuara dema, dia 4, a les 5 i mitja de 
l'horabaixa. 

Sresi i Srs. Diputats, moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Bones tardes. Es repren la Sessió, i té la paraula, 

pel Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra de 
Menorca, el Sr. Joan López i Casasnovas. 

EL SR. LúPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. President 

del Govem de la Comunitat Autónoma. Fa poes dies, 
amb motiu del VIIle aniversari de l'aprovació de l'Es; 
tatut de Guemica, el President del Parlament Base, Je-. 
sús Eguiguren, publicava a la premsa unes reflexions 
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obre allb que havia succei l a l seu país des d'aquella 
~ata de 26 d'octubre de 1979, i deia : «VUlt anys d'au to
govern i de consolidaci6 de les institucions basques no 
passen debades. Aro? un .concert economic en ~~rx.a, 
una «icu rriiia», un h lmne 1 la resta de simbol oficlallt· 
zats i un Govern i W1 P arlament, amplíssi mes compe
tenci.es en mate ria d'educació, sanitat, cu llu ra, indú
I r ia, una Lelevi ió i una radio prop.ies, una po li"lica de 
norm aW za i6 lingüí t ica, u na poli cia autonoma, hi ha 
prous rea ljtats su fi cien tmen t indiscu t ibles eOm per ado
nar-se que h ~ ha prou s eondicions perqu.e la persona· 
li tal de l poble base es desenvol up i ravol"ablemen L»_ le
gint aquestes paraules , j exlrapoJava el que podria re· 
tre de bo un debaL S bre odentació política general del 
Govern de les Illes Balears. I ingenuament pensava com 
seria desitjable, aquí i ara, sortir del dia a dia de la 
nostra política i aturar-nos a parlar de tot alló que 
passa per les no tres lalituds. <:1mb una e rta perspec· 
tiva temporal. I c\emanal-·nos, exigi r-nos toles les [orces 
p I íl iq LI '$ parlam nlarics una rcflcxió s rene, en to,·n 
a aqucslS quasi cinc 311.\ S d · ovcrn Aul.Qno1l1 sob r ' cls 
seus objectius i finalilal, obre el. ca nvi i lran roro 
macions que l'acció ele govern hagi pogut provocar, so
bre les necessltats i urgencies que hem d'afrontar po
líticament a les Illes Balears i Pitiüses, prioritats, pro
jectes de futur, etc. I tot a-;ó, fet des d'una cultura de
mocratica i en un sentit institucional de que ens parla 
dijous passat el President del Congrés deis Díputats, 
Josep Felix Pans, amb IG visita que ens va retre. Pen
savem repetesc que ingenuament, després de sentí}' el 
eliscurs d'ahil', que la persona que presideix la nostra 
Comunitat Autónoma faria un ampli repas a l'estat en 
que es troben les Illes Balears en aquest final de de
cada i, endemés, exp! icaria els afanys que el seu Exe
cutiu té per consolidar l'autogovern, ampliar les com
petencies, exercir la solidaritat interterritorial, enfocar 
la solució als problemes del financ;ament, incidir en la 
marginació, corregir desequilibris i desigualtats socials, 
fer retre, en definitiva, les virtualitats del nostre Es
fatut el'Autonomia. 

Sres. i Srs. Diputats, res d'ac;o no ha succe"it. Pro
bablement, una lluita teticista entre els dos Grups ma· 
ioritaris en aquesta Cambra, en que jo no hi vull en
trar, ha ocasionat que a[]o que havia de ser un debat 
sobre política general de la Comunitat Autónoma, es 
convertís, perdó, en materia de turisme, política gene
ral en materia de turisme, sol'licitada pel Grup Socia
lista, quedas desmotivat per aquesta finta del Govern, 
i que després de sentir al President Cañellas, ahir cap
vespre, puguem afirmar avui que la política general del 
Govern no s'orienta per aUra bruíxola que no siguin 
els interessos particulars deIs mateixos de sempre. Per 
a un tal debat, Sr. Cañellas, no feia falta que vingués 
el Consell de Govern en pIe, prou n'hi hauria hagut que 
haguéssim comparegut un Conseller, dos acolits més, i 
probablement un «tapado», un «tapado» . 

Al carrer passen més coses de les que vos te va dir, 
al carrer es viuen les incidencies de l'economia, pero 
també les seves conseqüencies, i és de tot a<;o que vo
lem parlar, que hem de parlar. 

Sr. Presielent, el discurs sectorial sobre economía , 
la visió sobre l'estructura economica que ens ha volgut 
transmetre, obsessivament cent rada en el turisme, com 
a sector clau, que ho és, i no ho negam, resulta en vos
tes un discurs parcial, monotematic, fet de prom eses 
d'instituts, escoles, iniciatives, pero que no diagnostica, 
no és capa¡;: d'autocrítica i dóna, tal com el va plante-

jar ahir capvespre, una visió Hosca, d'una miopía preo
cupant. Posem-hi, ido, dioptries . 

L'exposició historica, acrítica i victimista de l'evo
lució socio-economica del sector terciari, des deIs temps 
d'aque!ls viatges de !luna de mel deIs espanyols a Ma
llorca, cap als anys 50, quan una petita part se'n bene
ficiava, per cert, ara, qui són els grans beneficiats?, en 
quantes mans, en quines mans estan els gran s nego
cis i acumulació de capital turístics?, en moltes, per 
ventura? No facem broma. DeIs 188.000 !locs d'estada 
del 1955, als 1.500 hotels de l'any 1973, quina historia, 
quanta história d'improvitzacions, d'especulacions, de 
negocis rapids, de negocis bruts, d'infraestructures bur
lades, d'expoliacions, d'explotacions de ma d'obra im
migrada, etc. Diuen que la história I'escriuen els gua
nyadors, a la vista del seu discurs, voste o e!s que vos
te representa, en deuen ser, els guanyadors, ja que obli
den o cxclouen volunUlriament temes com que ¡'anome
nat miracle turístic suposa una revolució total de l'es
tructura economica, pero no va tenir correlació en els 
camps cultural s i ele la convivencia humana, a les Illes. 
Obliden que cls greus problemes d'impactes socials, que 
podríem relatar, que n'hi ha molts, pero que, per no 
fer-me !larg, només recordaré la venda del nos tre mer
cat turístic a tour operadors que, aprofitant homes elc 
[)Zllla, van provocar fallieles o cracks frauduJents a em
preses, el colonialisme fora, el naixement i creixemcnt 
ele zones turístiques monstruoses sense infraestructu
res, urbanística, social, ecologica mínima, allo que 10-

thom sap que s'anomena balearització. No parlem ja de 
l'impacte cultural i social que aixó provoca, de la pseu
do-industrialització turística, ele la mediocritat en l'as
pecte cultural i el provincianisme. Obliclem tot aixó, 
perque tots ho tenim molt present i és a la vista. 

Pero no s'exculpi, Sr. Cañellas, quan ahir cap ves
pre exclam.ava, tant de bo que el Ministeri d'Infonna
ció i Turisme, aquells anys, hagués actuat per evitar la 
saturació de les zones i la degradació del medi am
bient. No s'exculpi, que el Ministre que dirigia aquel! 
gabinet impulsava el boom, era el Sr. Manuel Fraga Iri
barne, ben conegut per aquestes ten'es. La invocació al 
passat i, més encara, a un passat reccnt, ens pot jugar, 
senyors, males passades. 1 anem al caso 

El turisme pot haver estat i podria ser una taula 
salvadora per a la nostra economia, tornem a les xifres 
i Ilegir-Ies bé. L'expansió del sector ha provocat un alt 
creixement del producte interior brut, que, segons da
des de la Conselleria d'Economia, sera enguany d'un 7 
%, el sector turístic ha crescut un 10 %, pero la mit
iana de despesa per turiste, només ha crescut un 0'6 
%, és a dir, que descomptant la inflacció, el turiste 
gasta un" 4 % manco que l'any passilt, l'any 1986, o si
fui, que la majar quantitat de visitants és probable· 
ment l'única causa d'aquesta expansió. Reconeguin que 
és una causa debil, sobretot si pensam que cada any 
augmenta la dependencia deIs tour operadors i que 
aquests marquen els preus i marquen altres coses, no 
sé si el duré aquí, pero guardo un retall d'un diari pu
blicat ahir, on un tour operador amena<;a a rescindir 
els contractes si persisteix la contaminació a una cala 
concreta, en aquest cas, a Menorca. L'exemple és extra
polable, peró ens indica fins a quin punt la nostra es
tructura económica, depenclent d'un monocultiu, és una 
estructura debil, una estructura que s'ha d'enfortir mit
iall(~ant acciol1s de govern que impliquin obviament tot 
el Govern. 
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Ahir ens dei a el Sr. Presiden! que l'increment des
mesurat elel turisme massiu seria un perill. No cal, Sr. 
President, que ho ponderi tanl, increment, desmesurat , 
massiu, amb un sol e!'aquests factors, 8mb un sol e1'a
quests factors, j8 no sera un perill, sera una catastro
fe. Ve't aquí cap On 8nam. Voste no és partidari del 
creixement zero, sinó ele creixements limitats per les 
necessitats. Ja estam d'acord amb aquesta filoso[ia, es
tam d'acore!, nosaltres tampoc no ho som, particlnris, a 
ultnll1¡;:a el'un creixement zero, pero, segurament, quan 
;:¡questes 60.000 noves places que 11i ha presentades i 
que esperen la seva construcció, amb el vist-i-plau, quan 
el tenguin, de la Conselleria, presentades abans elels De
crets, quan siguin una reaJitat, ja creura voste que hem 
arriba t al límit o encara anirem més enlla? Escolti, quan 
el turisme al Mediterrani, i ho eleia voste ahir i ho ci
lava bé, pot créixcr només en un 3 % anual a l'horit
zó ele l'any 2000, no creu que ens hauríem de preocu
P i\[- per preparar ja una minvada?, perque si l'oferta 
crei" a altres pa"isos meeliterranis, al norc1 d'Africa, per 
exem ple, és molt probable que aquí hagim de reconver
tir, 11agim de minvar, aquesta és la qüestió, i no trac
tar ele fer conviure, perque no és possible fer conviure 
qualitat alta i qualitat baixa, zones degraelaeles i zones 
ben planificades. 1, per cert, mentre Menorca, l'illa més 
o riental, que no per aixo podria haver orientat una 
mica més la política general de la Comunitat Autono
ma, menlre a Menorca el creixement de sector turístic 
ha estat d'un 33 %, el'un 33 %, és a dir, l'oferta ha 
crcscut un 1000 per 100 davant l'expectativa ele deman
da reconeguela pels palsos del Medi terrani, mcntre aix» 
succeeix, adéu proverbial equilibri entre sectors econo
mics, aeléu a la via menorquina per al creixement, que 
era una il-]usió, era un estímul, era un exemple a seguir, 
cinc anys de Govern Balear no han servit ele res per 
aturar la baleari tzació, o és que no podia haver estat 
J'una altra manera? Sí, podia haver estat d'una altra 
manera. Si vos te, cl'en¡;:a ele 1983 hagués parlat ele les 
lIles Balears, com ha parlat, pero hagués fet més, molt 
més, per a totes i caelascuna de les Illes Balears i Pi
tiüses, hagués fet, amb contacte permanent amb les 
institucions representatives i amb les entitats economi
qucs i socials realment existents, en tost ele fer-ho no
més amb algunes, possiblement no hauríem fet bona, 
amb el seu eliscurs, la cap¡;:alera del Diari ele Menorca 
el'ahir, «Hoy se elebate en el Parlamento el estado ele la 
Comunidad Autónoma. -punt i seguit- Pulso mallor
quín». Mentre el President parlava, a mi em venia a la 
memoria, i no hi vagi cap connotació freudiana, per fa
vor, em venia a la memoria aquella lletra de can~ó 
hella i vella que diu, <cde lo que pudo haber sido y no 
fue». 

Durant quasi cinc anys, l'oferta, ido, s'ha disparat, 
la qua!itat ha minvat, s'han degradat espais naturals, 
s'ha repetit la mateixa tonada. Lligar drets ecologics 
amb els interessos de la iniciativa privada, aprofitar, 
per a altres sectors, externalitats economiques pel tu
risme generades. Continua existint el mateix abisme en
tre els fets i les paraules. Vostes han tingut el coratge, 
voste ha ha dit, el coratge d'elaborar una Llei el'Allot
jaments Turístics, el coratge d'imposar Decrets impor
tants, reconeixem que són ímportants, pero no han tin
gut el mate ix coratge a l'hora el'aplicar aquestes nor
matives. Han posat aquestes norrnes, pero, és justa i 
equitativa, ens demanam, la política de sancions? És 
cert o no és cert que es fan arbitrarietats i que hi ha 
parts i quarts amb l'aplicació de les sancions? Són pre-

guntes que queden a l'aire, pero preguntes molt im
p ortants a rcspondre en un dcbat sobre ]'estal general 
de la nostra Comunitat Autónoma. 

Respecte de la natura. On és el cataleg d'espais na
tural s? On són les mesures de disciplina urbanística 
que complementin i facin eficaces les mesures ele la 
Llei d'Ordenació Territorial? La disciplina urbanística, 
puramen t i senzillament, podria reeluir J'oferta dispa
rada, podría frenar la febre especuladora, és absurcl 
permetre nous edificis d'apartam en ts o d'hotels ara en 
construcció, en zones sense infraestnlctures, no hi ha 
voluntat política, i ac;o és cOll statable. On és la cre;:¡ció 
de so l públic per 3 aelqllisicions a !l1enorca i a Eivissa 
en no n'hi ha? On són a Mallorc~, perque s.'.~ ugmentin 

els terrenys aptes, habils i importants per conservar la 
natura? Ens parlen ele zones turístiques, infraestructu
res millorablcs i algunes d'infraestructures inexistents. 
Parlin, també, de zones naturals, d'una acció política en 
aquest tema, ni camps de golf ni esports nautics en el 
nostre entenelre, evielentment, ni són ni poden ser les 
columnes el'Hercules de la nostra economia. 

El Govern presumeix eJe recursos financers abun
clants i barats, amb quins criteris s'han canalitzat? On 
han anat a parar? Per sort, no han tingut la gosaelia 
el e dir que aquests recursos financers hagin estat agil s 
en la scva tramitació, tant de bo. 

Pacte intersectorial, sí, sí, és important, importan
tíssim, pero, per favor, concretin qui pacta, amb qui 
pacta, a través de quin instrument es pacta, recorelin 
que venim elemanant reiteradament el Consell Econa
mic i Social, com a marc ele c\ialeg i d'orientació deIs 
sectors. Posin unes doses ele "glastnost» a la seva "pe
restroica», i la facin. Tot i essent tan important, tot i 
essent tan important, aquests temes el'economia han de 
trobar una especial referencia amb els temes laborals. 

Mirin, llevat de recordar-nos que a les Illes Balears 
tenim un Índex el'atur més baix que tot l'Estat, voste 
no va incidir en el tema laboral. És que podem estar 
satisfets ele tenir a les llles Balears 55.000 aturats? La 
Comunitat Autónoma de més alt nivell de renda per 
capita. O no ens hem ele demanar on es distribueix 
:1quest nivell de renda per capita? O és que a les Illes 
Balears no hi ha uns índex molt, molt preocupants, 
d'atur estacional i un Ínelex d'accidents laborals, Sr. 
Conseller de TrebaIl, deIs més alts d'Espanya, i un ín
dex d'economia submergicla, ele conseqüencies gravíssi
mes per al futur deIs treballaelors? 1 no parlem elel 
tema femení, Sr. President, parlant del corralet de la 
elona. Es Ilegeixin aquests treballs, veuran quina és la 
situació de marginalitat de la clona a l'illa de Mallorca, 
i no li pllC oferir altres estudis a Menorca i a Eivissa, 
perque, desgraciadament, estudis com aquests no en te
nim ni han estat propiciats. 

Quins projectes té el seu Govern i la promesa Di
recció General de Treball de cara a la lIuita amb efi
ca.cia contra aquestes lacres? A voste li agrada, Sr. Pre
sident, exposar dades estadístiques, sempre que li ava
lin els seus arguments, aquí no, aquí no. Aquí, ahir ens 
eleia que a les Illes tenim molts aeroports, per favor, 
és cIar que sí, per Miranda d'Ebro, per exemple, pas
sen molts de trens. Que tenim una relació vehicle-ha
bitant, la més alta d'Espanya, molt bé, tanmateix, dei
xem de banda provincianismes xovinistes, jo voldria dir-
1i que aixo no és tradulble medmicament amb indica
cions de benestar social, també tenim un 7 % d'analfa
betisme total a la nostra població, i les estadístiques 
no parlen de I'analfabetisme funcional, que, a la vista 
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deIs fets, deu ser un feno~en ga~ebé que re lgi ra a les 
mes Balears. En .aquests.dles d~ fillal de 1 mporada tu· 
'stica pot ser llIu trahu ca minar p els carrers de la 
~utat: j trobar-llos. am~. la cal'a l1 ~tj a i mi~erabl e de la 

obresa que conVLU vema a la nquesa, nquesa d la 
~ual legí ti rnamen t se sen t ta11 orgullós. Són aques,ts fi
llet's O nins q ue lroben. que lrobam a alguns semafors 
a la recerca d'allo que puguin donar-los, els que van als 
rn~njadors de beneficencia són els treballadors tempo
rers que han estat emprats, sense cap reconeixement de 
drets laborals i que ara, potser, ni poden tornar a ca 
seva. Quan parlam d'economia, Sr. President, les pri
meres preguntes que convé fer-nos són: economia, de 
qui?, per que?, per a qui? i com?, s'esta produint aques
ta economia. Voste no ho va fer en el seu discurs d'a
hir, malgrat certes referencies a planificació i a in ter
vencionisme que li han merescut una aguda i ironica 
gaseta de diari sobre el marxisme burgués, qui ho di-
ria. 

Aixo no obstant, no ens cnganem, malgrat a esto
nes s'observin símptomes de fugida del neo-Iiberalisme, 
!:'! Ilibertinatge, va dir voste, ens preocupa molt, atesos 
els fets, record un Diputat de l'anterior Legislatura 
que es referia molt al «Pacta non verba», que aquesta 
planificació es faci, segons sembla, des deis despatxos 
de determinades empreses i intervenint en favor d'a
questes. Pensin-s'ho bé, aquí cal posar en funcionament 
un Consell Economic i Social per planificar i interve
nir, si més no, ho facin en un sentit soc;;.ial-demócrata. 

Recordem que fa més el'un any, -vam aprovar, a ins
tancies del Grup PSM-Esquerra Nacionalista, la crea
ció d'uns equips d'assessorament a agricultors i rama
ders que, partint ele la demanda, orientessin la produc
ció. 1 no s'ha fet, no s'ha feto 1 com afronta el Govern 
el desastre agrícola, per cert, ben descrit ahír, indivi
dualisme insolidari, endarreriment cronic, decadencia i 
r~nveJliment poblacional, manteníment de formes con
tractuals feudalitzants, traves a qualsevol intent de can
vi? Els responsables tenen noms i llinatges, ido bé, vos
""S ho fan reduint els pressuposts d'inversions en agri
cultura, de 534 milions a 255, que enfora aquelI aug
ment del 150 % que ens anunciava el Conseller. 

1 per al Pla ele Reindustrialització, aprovat unani
mement? Res, una reducció pressupostaria o'un 42 %, 
ho diu el pro jecte de pressuposts per al 88, ja els te
nim els projectes, ja els canviarem, pero, les seves in
tencions poIítiques, «verba volant», són paleses, les se
ves intencions són reflectides alla. 

Mentrestant, mentrestant les indústries tradicionals 
continuen tancant portes, per exemple, el cal<,:at , ni re
conversió ni un cap ele llamp. 1 la bijuteria? S'ha vist 
afectada ara per les importacions provinents del Mer
cat Comú, vos tes saben que Italia i Fran<,:a importen 
el'Asia i d'Orient Llunya, encapsen i vénen él Espanya, 
com si fossin proeluctes de Mercat Comú. Atenció al 
tcma i ulI viu, Sr. Conseller d'Indústria. 

1 ja que ve a compte, parlam d'Europa. Una regió 
europea insular, com són les nostres illes, amb rim
peratiu categoric comunitari de fugir deIs monocuItius, 
ele preservar cls recursos naturals i hídrics, així com 
de defensar la seva ¡dentitat cultural i historica, no hi 
ha dret, no hi ha dret que tenguin un Govern incapa¡;: 
dc portar al ParIamen t ni una iniciativa de debat so
bre les repcrcussions de l'entrada d'Espanya a la Co
munitat Economica Europea pel que fa a les nos tres 
illes, ni un sol projecte presentat al FEDER, al Fons 
Eurofleu de Desenvolupament Economic Regional per 

a la seva finan<;:ació conjunta, Estadístiques, sí, estadís
tiques, en primer lloc, Andalusia, 11.000 milions de pes
setes, gairebé el pressupost global d'aquesta Comuni
tat Autónoma, En últim lloc, «ex equo», La Rioja i Ba
lears. En aquest Parlament, l'única cosa que hem trac
tat relativa al tema europeu, ha estat la contractació 
indefinida, absolutament anomala de l'ex-Conseller So
ler pel Centre de Documentació Europea. I és que, per 
si no en tenguéssim prou que des de Madrid ens con
sideressin una província, pensin, competencies d'educa
ció, competencies d'aigües, ampliació del sostre de l'Es
tatut, etc" no n'hi ha prou que Madrid ens consíderi 
una província, i el Govern no badi boca, sinó que, per 
aixo mateix, tal vegada, el comportament d'aquest Go
vern cau dins el marc del més absolutament mesell 
provincia, no ens venguin amb victimismes. No ens ven
guin amb victimismes per insuficiencies financeres. 

És un handicap, manifestava el Sr. Vice-presielent, 
ahil', a un diari, que siguem consielerats una comunitat 
uniprovinciaI, ac;ó és així de elret, pero, de fet, Balears 
hauria de ser pluriprovincial, ates que cada illa comp
ta amb un Consell Insular que compleix el paper d'una 
Diputació Provincial. Si rebéssim la consideració d'Au
Wnomia pluriprovincial, continuava afirmant el Vice
president d'aquest Govern, s'incrementaria la finan r;a
ció estatal per augrncntar les dotacions d'infraestruc
tura i serveis a cada illa. D'acord, Sr. Huguet, d'acord. 
Pero no ho plantegi als diaris insulars, plantegi-Ies 
aquí, al Parlam ent, reculli forces polítiques parlamcn
taries i plantegi-Ies després a Madrid amb fermesa i 
rigor, les que mere~en les coses justes. No amb pusi
lanimitat, cantin papers i mentin barbes, perque des
rrés sol succeir que les promeses deis 1.200 milions de 
financ;:acions addicionals es desfan com bimbolles de 
sabó. 

L' Europa Comunitaria exigeix que els productes en 
el consum, siguin alimenticis, industrials o turísttcs, 
tenguin una qualitat constant, una presentació adient, 
unes mesures higienico-sanitaries. En aquesta materia, 
com en totes , un .. , acció eficac;: d'aquest Govern hauria 
de ser coneixer, actuar i preveure, previsió. L'any 1992, 
quan entrara en vigor l'Acta Únic;a Europea per a Es
panya, s'exigira, entre altres coses, reciprocitat de ser
veis socials, i, miri, l'Organitzaéió . Mundial de la Salut 
estableix una relació de llits hospitalaris per habitant 
de 5 per 1.000. Menorca en té 3 per 1.000, pero els me
sos punta turístics, arriba a un 1 '5 per 1.000. Quina sera 
la proporció, en el conjunt de les Illes, quan la fita 
deis 6 milions de visitants sobrepassi enguany o altres 
anys successius? No tenim ni un sol Hit per a malalts 
cronics de titu laritat pública. L'atenció al turisme es-

'. tacional i la important població de tercera cdat que hi 
haura a les Illes obligara a una assistencia social sani
taria a nivell europeu. I observin que Espanya ocupa 
el número 10 ele la Comunitat Economica Europea, no
més per damunt Grecia i Portugal, en aquestes mate
ries. 

Un debat sobre orientació general de la Comunitat 
Autónoma, ens obliga a acabar amb resolucions positi
YCS. Resolucions que tenen la virtut el'obligar el Govern 
al seu compliment , Ens hem molestat, no és molestia, 
de vegades és un plaer morbós, ho reconec, a anar als 
Butlletins Oficials del Parlament de tem ps passats, i 
rally 1985, fruit d'un debat d'orientació general, sortien 
resol1lcions com aquestes, bé sortien 22 resolucions, de 
les quals 14 no s'han complert, algunes com aquestes: 
Que el Govern elabori i presenti al Parlament en el 
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termini de sis mesos el Pla d'Infraestructura que, tant 
a nivell ele Patrimoni com ele Personal, s'ha ele dur en
davant a les illes ele Mallorca, Menorca, Eivissa i For
mentera, per tal d'aplicar-hi adientmen t el que preve u 
l'Estatut en materia de Consells Insulars, tendent a 
cOlTegir la macrocefália aelministrativa de Palma i la 
potenciació del fet autonomic a les Illes Menors, a tra
vés deIs respectius Consells Insulars. Som allá on érem. 

Que el Govern elabori i presenti al Parlament, en 
el termini de sis mesos, un Programa ele Divulgació deIs 
proeluctes de qualitat ele les Illes Balears, destinat a 
incentivar. SoIs ho han incorporat a eliscursos i a pro
("rames, mesures normatives, cap. 

Fixin-se en aquesta resolució, ateneió, Srs. Diputats, 
que el Govern elabori i presenti al Parlament, en el ter
mini de 12 mesos, un Pla d'Ordenació Viaria ele les I!les 
Balears, on es detall in les previsions de futur per al 
transport terrestre a les IIles. 1 que no eliguin que 1'0-
posició obstrueix perque aprovam aquí una cosa que [a 
dos anys vam ja aprovar que el Govern havia de fer. 
Que no diguin que l'oposició obstrueix les autopistes, si 
ho haguessin fet, si consieleressin el Parlament tal com 
toca, no passaria aixo que passa. 

El Parlament ele les IIles insta el Govern de la Co
munitat a refon;ar les mesures d'ordre legislatiu, el 
Parlament reprova la política d'ordenació del territori, 
tot continua igual. El Parlament estableix dos mesos 
perque es remeti al Parlament els estudis sobr~ espais 
naturals elaborats per ICONA i JNESE, amb unes pro
postes d'actuació per a la definitiva catalogació i protec
ció del medi natural. Dos mesos, senyors del Govern, 
no dos anys, i encara hi som. Per que no ho diuen, per
que no duen aquí aquest cataleg? Creuen que els man
dats del Parlament es poelen menysprear d'aquesta ma
nera? Trenta dies, n'han passat 672, si els comptes no 
fallen. 

El Parlament ele les Illes Balears insta elaborar en 
el termini ele 60 dies un Programa d'Alfabetització d'A
dults i remetre'l al Par]ament per a la seva aprovació. 
Si, senyors, han fet el Pla, ens el mostren, el lIiuren, 
feim unes resolucions i elesprés l'obliden, perque vostes 
recordaran que als Pressuposts de l'any 87 hi figurava 
una partida indicativa de 1.000 Pts., partida oberta per 
comen¡;:ar a actuar. Nihil, res de res. 

I acabo. El Govern de la Comunitat Autonoma, en 
el termini de sis mesos, elabori un Pla d'Ordenació Tu
rística de les Illes Balears. D'Ordenació Turística, se
nyors, debat turístic, debat' turístic reconvertit a partir 
el'un debat general. 

Sres. i Srs. Diputats, el debat sobre orientació po
lítica general del Govern, si algun fruit ens esta donant, 
és de comprovar, de bell nou que aquest Govern no 
té altres valors, no vol altres finalitats ni objectius, que 
empenyer l'acumulació de sempre, instaBat en les con
tradicicons de sempre, pres pels interessos privats que 
ara, aixo sí, l'obliguen a redimensionar les estructures 
de desenvolupament, l'obliguen a fer un esfor<;: per di
rigir la seva feina, segons una escala de valors gratuIta 
i imprevisible que s'expressa confusament per mitja de 
la multiplicació deIs apetits egoistes deIs individus. J a 
ho sabíem, ja ho sabíem. Tot plegat, és allo que es de
dueix d'aquí, ahir capvespre considerava cada illa, cit 
textualment, com a producte divers i diferenciat a pro
mocionar individualment, és la logica capitalista, la se
va, que alla on hi ha pobles, diversos i diferenciats, pero 
gerrnans, tanmateix, pobles gerrnans, només hi veuen 
productes objectes de valor de canvi i res pus. 

Qui orienta l'acció ele govern no són, senyors elel 
Govem, els pobles ele les Illes, el vent que bufa és molt 
fort, surt eI'uns quants despatxos, potser del carrer Jau
me IlI, i aquest Govem just corre amb ells com una 
post ele windsurfing. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Presielent ele la Comunitat Auto

nonla. 

EL SR. CM;'¡ELLAS 1 FONS: 
Sr. Presielent, Sres. i Srs. Diputats. Si qualque ve

gada em [os permesa la possibilitat de demanar tres'· 
elesitjos, sense cap dubte, pens que el primer seria, al
manco, una vegada, almanco, una vegada, elonat la ca
sualitat que jo encertas, a I'hora de plantejar un debat, 
en el fons, en la forma o en qualcuna ele les solucions, 
amb els plantejaments elel Partit Socialista de Mallorca
Entesa ele l'Esquerra ele Menorca, pero també crec que, 
ben cert, utilitzaria immeeliatament el segon desitg, per 
tOTIlar, a les hores eI'abans, perque jo crec que mala
ment poelria viure elins una concepció, malament podria 
jo viure dins una visió ele la reaJitat tan trista, tan tra
gica, jo m'atreviria a elir que tan negativa, tot aixo si no 
fos perque al final, després eI'un principi i unes darreres 
paraules, amb les quals intenta desfer el elebat eI'ahir, 
resulta que dins tots els plantejaments de caire turÍs
tic, que voste ha reconegut que eren alguna cosa més 
que turÍstics, perque eluien imbrincaela tota una polí
tica agraria, perque duien imbricat, ele qualque mane
ra, perque no era el moment eI'entrar-hi, una política 
industrial, perque s'havia elebatut al final ele la Legis
latura passaela, aprovant aquí un Pla de Reindustrialit
zació, aprovat per unanimitat, sinó simplement era veu
re quines imbrincacions hi havia, hi havia alguna cosa 
més que una política turística, hi havia tots uns prin
cipis ele política general, economica del funcionament 
i elel futur ele les Illes, reclamats certament en aquest 
Parlament, en la Investielura; i una serie de mesures i 

'de principis en els quals voste, eI'una manera realment 
elogiable, ha anat donant el seu vist-i-plau. 

No vol dir, jo no m'he oblielat que. existeixin coses 
mal fetes, és que si no, no seríem aquí, és cert i és se
gur, i jo no me n'exculpo que es va arribar tarel per 
part del Ministeri el'Informació i Turisme eI'arreglar una 
serie de coses que si haguessin arribat abans haurien 
estat problema. Tal vega da per aixo, el que lamentam 
és que qui era aquel! Sr. Ministre, no hi hagués arribat 
abans i tal vegada no hauríem d'estar aquí fent, exacta
ment, la mateixa analisi de la situació, l'anterior, el de 
la situació actual i de quins són els resultats, només 
que voste vol suposar que surt tot aixo ele determinats 
despatxos molt concrets, i jo cree que caela vegaela que 
els treim, ens hem d'enfrontar, precisament, amb 
aquests despatxos per poder treure aquests Decrets, 
amb voluntat, amb visió, amb el desig de poder defen
sar els interessos que consideram els generals i no els 
particulars de ningú, almanco jo, ni crec que cap deis 
membres del nostre Govern, actua a favor d'aquests des
patxos. 

Que les estructures dependents d'un monocultiu <Sóll 
estructures debils, sÍ, també ho varem dir ahir, i pe~ 
aixo intentam cercar-li una soluCÍó, per aixo estam ío¡ 
tentant que a un moment en que hi ha un sector po;: 
tent, un sector preparat, un sector que estira d'aques~ 
carro, a veure si podem aconseguir que aquest sector 
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tregui els alLres ~'aquest ~arro . La filosol'ia, la seva i 
la no tra, é jdenllca. No hl ha problema. 

Que el creixemenl a una iUa és del 1.000 per 1 0~, 
mui a quina i\la, el l.OOO' per 100 és moIt poca cosa, dlr 
un 1.000 per lOO, Lot és reJatiu, depeD de damunt quan, 
depc:m de damunt on i depen de damunt quilles :.:Ol1e 

es faci. I, per cer t, aletla amb les zones d'aquest creixe
menl del 1.000 per lOO, que hi ha també posicions d'Eo
tesa de l'Esquerra que donen suport a l municipi respec
liu on s'ha produi't aques t l.000 per 100, no és nomé 
des del Govern que hem de fer una política de returar 
un creixement turístic, han de ser totes les institucions, 
hi hem d'estar tots a la mateixa línia, i ja que voste 
reconeix que la línia és bona, coHaborin amb nosaltres 
a l'hora de fer-ho . 

Falta de coratge a }'hora d'aplicar els Decrets. Falta 
de mitjans, tal vega da pot ser, que les inspeccions enca
ra no són suficients, que el nombre d'inspeccions no 
són ~uficients, que falta, tal vegada modificar el tem a 
de les transgressions, a veure com se sancionen, per 
ventura sí, en aquesta feina estam. 

Falta de sol públic, també. Ho vaig dir jo, voste pa
reix que s'ho adequa avui, pero també li vaig dir jo, i 
l'any pasast férem els pressuposts unes partides prepa
rades i a punt i uns convenis preparats, per tractar de 
solventar aquest problema, i els convenis no han arri
bat i els convenis encara es traben en discussió. 

No em parli del Consell Económic i Social, perque .' 
per posar en marxa aquest Consell Económic i Laboral 

~ que varem aprovar per Decret no hi ha manera de po
sar d'acord a les $indicals ni a les Patronals per la 
seva representació, i haurem d'acabar donant per De
cret també, qui són els que n'hagin de formar part, i jo 
crec que en el moment en que ho haguem de fer així, 
aquest Decret perdra, aquest Consell perdra absoluta
ment tota la seva virtualitat. I tant de bo que hi esti
gués muntat, ja, tant de bo que em dedica una persona 
únicament i exclusivament a veure si arriba a posar 
d'acord les parts implicades, socials i empresarials per
que aquest ConselI pugui entrar en funcionament, em 
sembla que no sera facil. 

Jo no he dit que el nombre d'aeroports sigui un 
signe de riquesa, jo simplement dins l'estudi, l'analisi 
de la siluació deIs transports, vaig dir que existia, do
nat el fet insular, una majar participació, no vaig dir 
ni si era bo ni si era dolent, simplement és necessaria. 

Victimisme no en vaig fer gens. Precisament per
que cada vegada que sortim amb un debat i parlam 
de qualque tema com aquest, ens diuen exactament que 
feim victimisme, vaig intentar ser el més positiu pos
sible, agafar tot alIó que ens permetés, d'una vega da 
per totes, arribar ~ acords amb determinats sectors, 
que no n'haguéssim 'de parlar més, una vegada que es
tiguéssim tots d'acord amb quina línia, i ens pogués
sim entretenir, a partir d'aquí, als altres\ debats, a veu
re si ens posa vem d'acord amb allo que ens separa i no 
amb el que ens uneix. 

Les seves resolucions sempre són positives, les d'a
quest Parlament sempre ho són, pero qualque vegada, 
agues t Parlament, també hem d'admetre, que s'equi
voca amb les dates que posen, quinze dies, trenta dies, 
dos mesas, són dates molt bones de posar, i em pareix 
que la setmana que ve tendrem oportunitat de veure, 
una altra vegada, aixo que en quinze dies que s'arregli, 
amb deu di es que se solucioni. 

Miri, per una vegada, hem plantejat un debat so
bre una política, no solament turística, sinó sobre una 

política economica encal~ant arribar a acords pun
tuals i general s sobre el que ha de ser el futur eco
nomic d'aquestes illes. I aixo és política general. Que 
a vos tes els agradi aquesta o els agradi més una aItra, 
jo no ho sé, el cert i segur és que a mÍ! em pareix que 
seria bo que hi arribassim. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Joan López 

novas. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 

Casas-

Gracies, Sr. President. Sr. President del Govern, 
Sr. Cañellas. Miri, nosaltres som un grup petit, un 
grup alegre, perque tenim una visió optimista de la 
vida i precisament ens preocupa enormement, ens 
preocupa molt que aquesta visió optimista, els fets, 
la vagin enderracant dia a dia, pe~a a pe~a. 

La política economica general de la Comunitat Au
t:Jnoma obliga a un plantejament economic, i clar que 
sí, i nosaltres li ho reconeixem, li ho he dit abans, pero 
I'economia esta al servei de ia societal, ha el'es tar al 
servei de la societat, i nosaltres el que lamentam que 
en el debat d'ahir no es produís és una visió integra
da de l'economia en relació amb les forces socials, 
amb les necessitats, amb els deficits, amb la margina' 
litat, que és, en definitiva, alló que justifica ilegitima 
l'acció de Govern. 

A estanes m'ha semblat que a la replica, que ha 
tengut l'amabilitat de fer-nos, hi havia una mena de 
disc retxat, és el de sempre, estam d'acord amb la 
filosofia, ens hem d'entendre, les resolucions són po
sitives, pero tanmateix debat rera debat, res alució 
darrera resolució, coincidim amb la filosofia, pero la 
praxis, que és el més important d'una filosofia desau
toritza els fets, desautoritza les paraules. 

Intenlem trobar, entre tots, una solució per rom
pre el IÍlonocultiu, jo el que li he dit és que la so lució 
proposada, que teOricament és valida, aquest pacte in
tersectorial, aquesta important imbrincació de totes 
les force" socials, d'acord, s'ha de fer, pero és que 
voste no ens va donar més que l'enunciat. Voste no, 
en absolut, dibuixa com ha de funcionar, quins són 
els agents que han de participar amb aquest dialeg, 
amb aquest debat intersectorial. 1 per a~o nosaltres 
insistíem i continuam insistint amb la necessitat de 
comptar amb l'instrument, amb la plataforma valida, 
el Conse11 Economic i Social. 

Miri, per aclarir un malentes. Quan nosaltres ens 
referim al COrisell Economic i Social no ens referim 
al Consell Economic i Laboral que vostes, amb una 
certa habilitat a ¡'anterior Legislatura varen saber fer, 
un organisme assessor, dependent de la Presidencia 
per es tudiar determinats temes, amb caracter de De
cret, amb una normativa. Nosaltres volem aquell Con
sell Economic i Social, amb les prerrogatives que, per 
analogia, ens correspondrien a la Comunitat Autóno
ma si apliquéssim ]'artide no sé quants de la Consti
tució Espanyola, l'artide 152, em sembla que és, apar
tat 2. Mirin, per tant, es tracta de fer viable que hi 
hagi una vida sindical al costat d'una vida empresa
rial, que hi hagi una relació constant i coordinada en
tre els Consells Insuiars i el Govern de la Comunitat 
Autónoma. Hi ha un estil de fer política que definia 
l'altre dia el batle de Girana, el Sr. Joaquim Nadal, 
i que avu: s'anomena ja de manera emblematica I'es
til gironí ele fer política, nosal tres , que diuen que som 
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provinents de l'Emporda, també n'huaríem d'apren
dre ele fer política d'aques ta forma. És aquella políti
ca que, al marge de les ideologies, pretén establir 
ponts de c!ü¡!eg, aquells canal s de comunicació que 
fan retre les accions de govern perque eviten duplici
tats, perque economitzen cls recursos, perque, en de
finitiva, fan el que han de fer a una Comunitat Auto
noma in tcrterritorial i diversificada. 

El carro del sector, que voste diu moIt bé, pot 
rellanc;;ar l'economia, pero jo tenc malta por que per 
la via que estam i per les contradiccions internes que 
s'han constatat dins aquest mateix Govern, el carro 
del sector no tengui una roda enganxacla dins qualque 
vorera. M'explicaré més clar. Jo que som una persona 
que sol llegir moltes coses, vaig Ilegir fa uns dies el 
full dominical, el full dominical, i al full dominical hi 
ha una pastoral, tal vega da li hauríem de dir així, una 
pastcral que, a mi no em fa gens riure, no, perque 
diu, "es comenc;;a a parlar de criteris restrictius en el 
camp turístic, de davallar el sostre d'ocupació turística, 
de congelar projectes, vénen massa tard aquestes me
sures? -es demana-. El Govern de les Illes esta 
igualment conven¡;ut que cal fer front a la pressió in
versora justament per fer més forta i efectiva l'autono
mia. Una illa amb 700 .000 km2 escassos -es referia 
a l'illa de Menorca-, amb recursos limitats, amb una 
població de 60.000 habitants posada com a model d'e
quilibri ecologic i socio-economic, no pot quedar con
vertida sense més ni més en pura mercaderia o en 
balnearis de 300.000 turistes i 60.000 cambrers, convé 
el turisille a Menorca? Segurament que sí -diu-, 
pel'o no a qualsevol preu ni més enIla de qualsevol 
límit». 

Bé, és un exemple, obviament, pero venint de qui 
ve i ateses el color i la natura d'aquest Govern, cree 
que seria- interessant que ho tenguessin en compte. 

I més exemple i més importancia de resolucions. 
Vostes saben que la política d'ordenació territorial 
esta estrctament !ligada a la política turística, per in
fraestructures, per mil coses, ido bé, intentin casar en 
un matrimoni que no sigui de conveniencia, en un ma
trimoni el'amor, la Conse!leria de Turisme amb la 
Conselleria d'Ordenació del Territori. Ho facin, i a 
través de la Comissió Provincial d'Urbanisme impe
deixin que es produeixin parceHacions, 26 llocs par
ceHats al poble meu, on jo vaig néixer, amb culpabi
litat responsable, evidentment, d'un Ajuntament, del 
qual nosaltres assumim la part petita que ens en toca, 
Sr. President, pero la Comissió Provincial d'Urbanis
me que ha fet durant aouest temus? Que ha fet? Auto
ritzar les situacions de fet que s'han prodult, amb cul
pable obJid de l'amo, de l'a1calde o de l'Ajuntament, 
amb culpable oblit de l'amo, pero parceHacions realit
zades i beneldes en últim extremo 

I no parlem ja de les edificacions en sol rústec, 
no parlem de les edificacions en sol rústec, quantes 
vegades la Conse!leria d'Agricultura hauria negat la 
llicencia per construir en sol rústec, perque, realment, 
aIlo que es feia no eren explotacions agrícola-rama de
res, no ho eren, eren, senzillament, segones residen
cies familiars. amb altres paraules, xalets. Ido, a~o és 
un punt d'actuació política que defensi el territori i 
que propicil l'ocupació i la indústria turística rendi
ble. 

Victivisme, voste, no sé si en va fer, ahir, proba
blement no, ens tenen acostumats afer victimisme a 
les Comissions ParlamenHlries, jo he esmentat alguns 

exemples de victimisme concrets, sortits als diaris i, 
en definitiva, senyors elel Govern, el que el Grup al Par
ti t Socialista de Mallorca-En tesa de l'Esquerra de Me
norca demana és que, per una vegada i per totes, el 
Govern actul col'Jegiadamen t, ho deiem l'altre dia par
lant ele normallrzació lingüís tica, no és un tema de 
la COl1sellera de Cultura, és un tema de tots, el tema 
de cultura és un tema de tots perque afecta el patri
moni, i el patrimoni és un bé d'extraordinari valor 
que hcm de preservar pa a les generacions futures, 
que exigeix actuacions integrades de cultura, ordena
ció del territori, turisme i tot el Govern en pIe. 

Sr. President, voste és el principal responsable, 
voste ha de coordinar l'acció de govern, per favor, ho 
faci, perque en la mesura que ho fara, les generacions 
futures li tendran en compte. No miri tant els inte
ressos immediats, pensi que les actuacions, de vega
des, tenen mires molt manco materialistes i molt més 
lligacles als devenirs deIs pobles. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. President de la Comunitat. 

EL SR. CAÑELLAS 1 FONS: 
A poc a poc ens atracam. Bo éso Tal vegada ens 

atracarem tant que anirem tots plegats a aquest ma-
. trimoni entre les dues Conselleries, al qual demana
rem que hi vagi aquest bisbe que va fer aquest fullet 
dominical. que tal vega da esta preocupat pel que veu 
cada dia de prop. 

A mi m'alegra molt veure que vos te té, ho ha de
mostrat en aquesta segona part, no a la primera, una 
visió més optimista, i així, per ventura, per ventura 
arribarem a qualque banda. 

Jo el que no puc admetre és que sistematicament, 
jo és que cree que és també part de la seva funció, o 
sigui que nosaltres ens posam a un costat, vostes a 
l'altre, que nosaltres haguéssim tret avui aquí, a de
batre, perque en una sessió d'una hora o d'una hora 
i mitja que pugui intervenir jo, i mitja hora que pu
guin intervenir cada un de vos tes, seria impossible 
passar revista. amb profunditat a tots i cadascun deIs 
problemes, a totes i cadascuna de les situacions, i, si 
no, mirin aproximadament el que han dit a cada un 
deis debats de l'estat de la Comunitat, que hem parlat 
de financia ció, ens han dit que hem deixat I'acció so
cial, que hem parlat d'economia, ens han dit que no 
hem parlal de l'eslaL aUlonbmic, que hem parlat d'un 
altre tema, sempre del qLle falta, bé, jo cree que és 
funció de I'oposició, i , coro a tal, bé esta. 

Peró l'important és que a poc a poc i amb mesura 
anem deixant una serie de criteris assentats, que era 
la finalitat que nosaltres cercavem amb aquest debat 
de l'estat de la Comunitat, centrant-lo en el tema de 
política economica, cercant quin es són les línies per 
un futur de quatre anys, possiblement perque al llarg 
deIs proxims quatre anys no n'hagem de tornar a par
lar, puguem mirar i concretar si hem dut a terme les 
accions pertinents per poder fer realitat aixo que avui 
o ahir els varem plantejar a nivell de filosofia, a nivell 
de directriu, a nivell de criteri, simplement per po
der, d'aquí tres anys, tornar a fer un debat coro 
aquell que em criticaren tant fa dos anys i mig i ara, 
d/aquí dos anys i mig, podrem dir, fa dos anys i roig 
els anunciavem tot aixo, ara esta realitzat. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Pe! Grup Parlamentari d'Unió Mallorquina, té la 

paraula e! seu Portaveu, Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASQUAL I AM~RÚS: . 
Sr. President, Sres. 1 Srs. Dlputats. El Molt Ho

norable Sr. Gabriel Cañellas, a la intervenció d'ahir, 
sobre orientació política general del Govern Balear, es 
va referir únicament a -llegesc- l'entorn de la nos
tra estructura economica regional, cosa que és tant 
com dir l'entom del turisme com a motor de la nostra 
Autonomia. 

Es va tractar, id:J, d'una intcrvenció de caracter 
general, pero no universal, i com qw:: aquest és el de
bat sobre l'estat de l'Autonomia, nosaltres, Unió Ma
llorquina, entenem que s'ha de parlar dels problemes 
que afecten més directament els ciutadans de Balears 
i no sobre el divÍ i l'huma, perque si ha féssim d'a
questa manera, l'estat de la nostra Autonomia seria 
més malaltís després del debat que abans. 

Per consegüent, Sr. Cañellas, el Grup Parlamenta
ri Unió Mallorquina pensa que transcorreguts 109 
dies des de la seva Investidura no és convenient abor
dar un debat universal, sinó que el que esperen els 
pobles de les nostres illes és que aquests dies es parli 
aquí del que més ens preocupa, d'allo que, sigui o no 
el més important, constitueixi materia de vitals deci
sions de govern que han de marcar el des tí de la nos
tra Comunitat Autonoma. 

Per concretar, nosaltres creim encertat, Sr. Presi
den!, que ahir no parlas voste de normalització lin
güística, perque, després que aquesta Conselleria es
tigui en mans d'Unió Mallorquina, quan abans no hi 
estava, després que la Sra. Consellera dugui cent dies 
escassos al carrec, després que una InterpeHació, ja 
tractada, del Grup PSM-Entesa de l'Esquerra de Me
norca, després de la subsegüent Moció, també ja tra
mitada, després d'una segona InterpeHació del Grup 
Socialista, tramitada al darrer pIe, i amb l'esperan<;a 
que en el proxim PIe podrem tenir el plaer de veure 
la subsegüent Moció, després de tot aixo, només fal
taria, Sr. Cañellas, que vos te, ahir, també ens hagués 
dut un discurs que tengués la normalització lingüísti
ca com a columna vertebral. El Grup Parlamentari 
Unió Mallorquina té depositades grans esperances en 
l'actuació de la Conse11era d'Eudació i Cultura, Sra. 
Munar, i considera que és hora de deixar-la fer feina 
amb sossec i amb tranquiHitat, alla, al carrer de San 
Felio, si realment volem recollir els fruits d'una més 
gran implantació de la nostra llengua a la nostra Co
munitat. 

I seguint un raonament semblant, podríem dir 
que així mateix, hi ha materies que s'han debatut re
centment que es debatran en breu, com acció social, 
pressuposts, [unció pública, patrimoni historico-artís
tic, etc., etc., i que de ser inclosos a la intervenció 
d'ahir del Sr. President del Govern, haguessirn pro
du'it un efecte difuminador del debat, per a110 que 
qui molt abra<;:a poc estreny, fin s al punt de conver
tir-lo en el debat d'Investidura bis. 

En resum, restrenyer el debat als temes d'actuali
tat, per dir-ho així, ens sembla positiu, perque d'a
questa Cambra han de sortir propostes de resolució, 
i aixo exigeix aprofundir en la discussió. Després del 
rebumbori del Decret 103/1987, de 22 d'octubre, sobre 
Mesures Transitories d'Ordenació d'Establiments Ho
telers i d'Allotjaments turístics, el Grup Unió Mallor-

quina considera que el ciutada mitja vol que el Par
lament de les Illes Balears analitzi el perque d'aquest 
Decret tan polemic, i voste, Sr. President del Govem, 
ho va fer extensarnent. 

I nosaltres 1i hem de dir que basicament estam 
d'acord amb el seu diagnostic i amb les mesures pre
ses, i també li volem dir, li volem fer a saber que un 
pacte intersectorial, agricultura-turisme, ens pareix de 
vital importancia per assolir una estructura economi
ca equilibrada, sobretot a les illes de Mallorca, Eivis
sa i Formentera. Aquest anunciat pacte és una nove
tat, en certa manera, a l'acció política del Govern 
Balear que ens complau, pero també li volem fer arri
bar la nostra preocupació perque l'equilibri de l'eco
nomia balear passa, a més de revitalitzar la nostra 
agricultura, per no perdre el tren de la reindustrialit
zació, per no perdre el tren de la innova ció tecnológi
ca, passa per la posada en marxa d'un document apro
vat per unanimitat en aquesta Cambra, que és el Pla 

4. de RcindustriaJització de les Illes Balears. 1 per aixo 
necessitam molts de doblers, i de doblers en parlaré a 
la darrera part de la meva iniervenció. 

Tots els Grups Polítics que formam el Parlament 
de les Illes Balears estam molt possiblement d'acord 
que [a falta i, fin s i tot, és vital per a la nostra Cornu
nitat que els excedents prodults al sector terciari 
s'inverteixin en els sectors prirnari i secundari, i una 
simple ullada al que ha passat aquests dos darrers 
anys, i el que avui passa encara amb més intensitat, 
_ens mostra que succeeix exactament al reves del que 
hauria de passar-, els excedents prodults pel turisme 
s'inverteixen per crear noves places que faran la com
petencia a les que fin s ara hi havia, rendibles, i aixo, 
Sr. President, ha passat i passa, senzillament, perque 
amb una agricultura esfondrada i amb una indústria 
de flltur insegur, i, encara, amb una bossa no fiable, 
l'inversor només té el camÍ del turisme, rendible avui 
i ja veurem que passa dema. I si a aixo li afegim l'in
teres deIs tour operadors, en que hi hagi exceés d'o
ferta, per la qual cosa deixen doblers als nos tres ho
telers, si també tenim en compte que per a l'inversor 
estranger Espanya ha augmentat la seguretat jurídica, i 
on les taxes d'inten':s estan per sobre les deIs seus pai
sos d'origen, de vegades, el resultat és l'excessiva i des
ordenada taxa de creixement de l'oferta turística a Ba
lears. El procés natural és, ido, que les carnes de la 
taula, que de les carnes de la taula, la cama del turis
me creix espontaniament, mentre que les dues carnes 
corresponents a l'agricultura i a la indústria minven, 
per tant, si no s'hi intervenia, el final del procés havia 
de ser, amb tota probabilitat la trabucada de la taula 
de la nostra economia. 

Feia falta, ido, prendre mesures amb caracter 
d'urgencia, que no podien esperar l'esperat Pla d'Or· 
denació de l'Oferta Turística, el Decret Cladera 2, si 
es presentas com una solució definitiva, seria logica
ment inacceptable, perque seria una mesura de tipllS 
castrense, com dir que faci o no faci calor, de dia 1 
de juny a dia 1 de novembre, uniforme d'estiu, i la 
resta de l'any, uniforme d'hivern, pero no, es tracta de 
mesures transitories que es poden comparar a les sus
pensions de llicencies de construcció mentre es revisa 
el planejament municipal a títol d'exemple. 

En aquest sentit, Unió Mallorquina, el nostre 
Grup dóna suport al Decret, a pesar que xoqui amb la 
seguretat jurídica i amb les llibertats, i li dóna suport 
com a mal menor, per evitar l'excés d'oferta, per evi-
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tar que J'excés d'oferta, perdó, dugi com a consequen
cia el de~moronament deIs preus que empobririen la 
nostra economia, no solament a curt termini, sinó 
també a mitja i a llarg, a causa de la probable trans
formació del nostre turisme en una especie de turis
me lumpen. 

Queden, ido, Sr. President, a l'espera que ben 
prest, el'2.cord 8mb la Disposició Transitoria Única ele 
la Llei d'Orclenació Territorial, siguin remesos a 
aquest Parlament per la seva aprovació els criteris 
generals que han e1'informar el Pla d'Orelenació ele 
l'Ofcrta Turística. 

Un aspecte que no vuIl deixar d'aHudir sobre 
I'esmentat Decret 103/1987, és la reconversió de la 
flota hotelera existent a Balears, hi dedica l'artide 7e. 
Unió Mallorquina és conscient que amb l'entrada 
eI'Espanya al Mercat Comú, a part de l'establert a 
l'article 139.2 de la Constitució Espanyola, no es pot 
restrcnyer la lliure circulació ele persones, béns o 
diners ni tampoc no és la nostra intenció anar 
a una direcció intervencionista. Ara bé, enfro 
greu problema de l'envelliment de gran n 
places construi"des per petits empresaris ball7P~r~~'9 
la consegüent perdua de competitivitat, és, a'¿Q-T"'.,,- .T 
parer, absolutament necessari complementar 
tat artiele 7e del Decrct amb altres mesures, com 
puguin ser el finan¡;:ament a baix interes i a llarg 
termini la reconversió d'aquestes places i, fins i tot, 
amb subvencions a fons perdut. No podem oblidar 
que la reconversió a aItres sectors de l'Estat Espa
nyol, com la sidenlrgia o la construcció naval. s'han 
dut a tcrme amb doblers públics, mentre que la 
turística esta plantejada amb doblers absolutament 
privats, perdua del valor deIs actius immobilitzats, 
etc., etc., etc., com a conseqüencia de les mesures que 
esta m prenint. 

Una de les coses que, per altra part, més ens ha 
alegrat sentir ahir, és una preocupació renovada i 
creixc:nt del Govern Balear sobre la defensa de la 
natura i del paisatge. Ahir, Sr. President, voste va fer 
una deelaració solemne, sobre el perill d'un nou creixe
ment indiscriminat, que si no es controla, representa
ria la destrucció irreversible del recursos naturals i 
paisatgístics i de la qualitat ambiental, al temps que 
parlava de plans supramunicipals per reconduir l'es
tructura urbanística de cadascuna de les nostres illes. 
El problema Sr. President és que urbanísticament no 
es poden crear solars amb uns usos i amb uns aprofi' 
taments que després són retallats turísticament. Urba
nisme i turisme han de ser les dues cares de Jano, 
coinddim plenament que els municipis no poden dur 
propostes de creixement urbanístic a través deIs seus 
plans al marge de la visió d'una illa com unitat de 
gestió, i, en aquest sentit, esperam les resolucions del 
Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística quant vinculata
ries pel planejament municipal. 

I ja dins el tema d'ordenació del territori, hem 
notat a faltar unes referencies a les Directrius d'Or
denació Territorial en elaboració. 

Sr. President del Govern, a la seva sessió d'Inves
tidura, ja Ii varem manifestar el nostre desig, profund 
desig que el Govern que presideix intentas consensuar 
les Directrius sota la inspiració deIs principis de 
l'estrategia mundial de la conservació de l'ONU. Avui, 
no puc deixar de recordar-li el que sempre hem pen
sat, que el nostre major patrimoni, el nostre patri
moni natural no pot ser planificat, sinó és al marge 

del telxlr i del desteixir de governs alternatius. Sabem 
també, d'altra part, que el consens vol dir dos que 
aproximen posicions, no un totsol, de mode que no 
basta q:'le el Govern s'acosti a l'oposició, sinó que 
també fa fal la que l'oposició s'acosti al Govern. 

El segon eix que ha donat con1ingut al seu dis
curs ha estat l'agricultura. Sense entrar en una gran 
casuística deIs diferents aspectes que integra, que la 
integren, voste va posar el dit a la llaga, fa falta un 
canvi de mentalitat i una visió empresarial del pages, 
de mode que la supervivencia d'aquest sector passa 
per l'adequaci6 de la producció de la demanda que 
fonamentalment ha de venir del sector turístic, i 
poques coses més li he de dir respecte del contingut 
del seu di curs , Sr. Cañellas, perque, al cap i a la fi, 
a le,;~. s de turisme i agricultura, és on hi ha els 
m~ us de coincidencia del seu Govern i el 
~....-; 'rnentari Unió Mallorquina. No en va el 

0.61 s 'Agricultura i Pesca, Sr. Morey, prové del 
~{ " rUt Político 

arribat aquest punt, voldria fer una reflexió 
re el que és la nostra Autonomia i cap on va. 

alten poe més de tres mesos perque es compleixi el 
termini de cinc anys establers a l'artide 148.2 de la 
Constitució Espanyola, de forma que a partir del 25 
ele febrer del 1988, es podran assumir compeU:ncies 
dins el marc establert a l'article 149 de la nostra 
Carta Magna. 1 110saltres tenim, per tant, una expe
riencia de quatre anys i mig sobre funcionament de 
la nostra Comunitat, i hem apres que és el que ens 
permet fer l'Estatut en si mateix i a través de les 
competencies transferides. 1 sabem que ja podem fer 
moltes coses, per exemp]e, podem ordenar el nostre 
territori, litoral inclos, el nos1re turisme, l'agricultura, 
podem dur endavant la; normali.tzació lingüística, 
etc., etc., etc. 1 sabem també que sense necessitat de 
comptar amb doblers, la Comunitat Autonoma de les 
Illes Balears pot prendre decisions que, en certs 
sectors, decidiran decisivament, perdó, influiran deci
sivament en el desti deIs nostres pobles. 1 aquest 
poder vol dir acció de govern, vol dir prendre deci
sions, vol dir fer feina pel seu gabinet, fer molta de 
feina, i aquesta feina ben feta, aquest exercir les 
competencies que ja es tenen, és la milIor font de 
legitimació davant deIs pobles de Mallorca, Menorca, 
Eivssa i Formentera, per demanar ]',autonomia que 
encara no tenim, i que necessitam per poder dissenyar 
amb precisió el futur de les nostres illes. 

J Unió Mallorquina té confianc;a en la capacitat 
de treball del govern, que voste presideix, ja que per 
aixo formam part d'en. Per tot aixo, no només hem 
de parlar en el debat de l'estat de l'autonomia, sobre 
el que és, sinó sobre el que s'ha assolit, sinó que 
també fa molta falta parlar de les mancances, tant 
competencials com financcres de la nostra Comunítat. 

1 varem notar a faltar en el discurs d'ahír, 
Sr. President, una analisi sobre les competencies nO 
transferídes, bé per errada a la redacció de l'Estatut, 
com les correSDonents. per exemple. a la protecció de 
menors o al Port d'A1cúdia, a títol d'exemple, o bé 
per faIta de voluntat política del Govem Centra}, 
educació. etc., etc., o bé per aItres causes. Ens hem de 
conformar en ser rúnica comunitat bilingüe, Sr. Pre
sident, sense competencies educatives? Ens hem de 
plantejar la necessitat o no de reformar l'Estatut i 
crear una policia autonoma, a la vista de la insegure
tat ciutadana, sobretot a les zones turístiques, man-
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des coropletament d'efectius de la Guarctia Civil? A 
~guera, tres números, a Cala Ratjada, 4, a Palma
Nova, Magalluf, 5 o 6. Hem d'accepta~ el repte de 
trOssejar el mOs lre d So,u 1?uret~? QUlua ha de ser 
l'autonomia de futur? Pero SI he clit abans que sense 
doblers es poden fer coses des del Govern Balear, 
he de dir que sense doblers no h i ha autonomía 
vertadera i, per tant, ens h ern de preguntar, és sull
cient el finangament de la nostra Comunitat? Tcnim 
una Comu rutat Au tónoma au losuficient o, al contl·ari , 
és la nostra una COIDunitat que viu coro po l de la 
cari ta l del Govern Central? La primera COsa que hem 
de saber és que, segon un estucli de fman~ament de 
les Comunitats Al1tonomes del $1'. Jaime Trebolla 
Fernández, vell conegut d molls de nos al tres, home 
de gran experiencia en el procés de transferencies de 
comp lendes, del') 5'153 bilions de pessetes estimats 
coro a recaptació tribularia e l L986, 97'1 correspon a 
Balcars, estaro parlant de recaplació territorialitzada. 
D'alua band . la pr posta de finan!;ament de les 0-

munitats Autonomes per al 1986, no sobre costos 
direc te del si tema anlic, s inó segons un sistema nou 
globalitzat ¡que després es va apl'ovar pe l quinquenni 
1987-199 1, donava coro a xifra tota l a di tribuir, el 
1986, sempre parlam en pessetes el 1986, 987.2 10'2 m i
lion: ele pessetes, deis quals 7.320'1 correspondrien a 
Balear. La mitjana per l'Estat Espan 01 de financ;a
ment de les Comunitats Autonomes sobre la recapta
ció és del 19'2 %, a Balears li correspon un 7'5. De 
la comparació de les tables, distribució territorial 
de la recaptació tributaria el 1986 i de la proposta de 
financ;:ament de les Comunitats Autonomes per al ma
teix any, podem deduir una classificació, ben clara 
de les Comunitats, segons la seva autonomia i que és 
com segueix: Primer, Comunitats Autonomes de re
gim foral. es tracta d'Euskadi i de Navarra, tenen, 
com vostes saben, un dret sobre la recaptació tribu
taria obtenguda en el seu ambit territorial, la seva 
potestat tributaria és superior, indiscutiblement, a les 
de les altres Comunitats Autonomes. Segon, Comuni
tats Autonomes, segons l'article 151 de la Constitució 
Espanyola. Són cinc. EIs percentatges finan~ament
Comunitat Autonoma sobre recaptació és el següent: 
Catalunya 20'6 %, Galícia, 34'3 % Andalusia, 39'8 %, Va
U~ncia, 23'9 %, Canaries, 42'8 %. Efectivament, aques
tes cinc Comunitats ten en més competencies que les 
que ara vénen, entre aItres coses hi ha la compe!·encia 
en materia d'educació, que són importants. Tercer, 
les Comunitats Autonomes, segons l'articIe 143 de la 
Constitució Espanyola. El percentatges finan~ament
recaptació són els següents: Astúries, 8'8, Cantabria, 
9'9, La Rioja, 13'5, Múrcia 10'5, Aragó, 12, Castella-La 
Mancha, 23'5, Extremadura, 31'7, Madrid 5'5 i Ba
lears 7'5. 

Com poden veure, tret de Madrid, Comunitat 
Autónoma en que concorren circumstancies molt es
pecialíssimes, ja que la recaptació per dtpita, alla és 
molt més gran que a la resta de Comunitats, a causa 
de societats domiciliades a Madrid, etc. etc., Balears 
és la Comunitat que té el percentatge de financ;:ament 
més baix d'Espanya. 1 quan míram la contri bu ció 
percentual de les variables sócio-económiques, comen
c;:am a veure injustícies com les següents: primer, la 
població computada a efectes de distribuir els per
centatges és, per a Balears, 664.344 habitants, corres
ponent a la població de dret del 1983, per que no han 
tengut en compte l'efecte que sobre infraestructures 

i sobre els equipaments tenen les 230.000 places hote
leres o els 50.000 apartaments legalitzats? Segon, la 
insularitat computa el 0'70 sobre un total de 109'2 
punts, aixo vol dir que deIs 100.300'1 milions de pes
setes de finan~ament el 1986, tan soIs 46'92 ens vénen 
com a conseqüencia del fet insular. Tercer, ja n'ha 
parlat el Sr. López i Casasnovas i ha fet una referen
cia al Sr. Ruguet, respecte de les despeses adminis
tratives ens han tractat com una Comunitat Autónoma 
uniprovincial, és a dir, com si tenguéssim una Dipu
tació Provincial, qua n en realitat tenim tres Consells 
Insulars i aixó té un efecte molt important sobre la 
financiació 

...... De qualsevol manera, s'ha de dir també que el 
SIstema es va aprovar a la darrera Comissió Mixta de 
Transferencies, sabem que l'han aprovat, del passat 
mes de setembre i gracies al garrot del Ministre 
Almunia i a les brillantíssimes intervencions del 
Sr. J osep Alfonso. Pero, a més arnés, hi ha una altra 
injustícia, al nostre parer, encara més grossa, les 
Comunitats Autónomes peninsulars participen, per 
exemple, al Pla General de Caneteres del MOPU del 
1984 i 1991, per un valor de 736.100 mil ion s de pesse
tes, pel fet que l'Estat Central no els ha transferit 
totes les carreteres, sinó que se n'ha guardat una 
xarxa basica dins les seves mans, cosa que no ha fet 
aquí per tractar-se d'una Comunitat insular. Ido bé, 
el fet d'assumir amb exclusivitat la xarxa viaria de 
Balears, no ha comportat un augment de finan¡;amént 
en conceptes de nova inversió, sinó que s'ha hagut 
de signar un conveni de carreteres que ha suposat 
3.200 milions de pessetes en quatre anys, i estam a 
l'espera del que passara. 1 també passa el mateix en 
materia d'obres hidrauliques. Exactament el mateix. 

Per tant, si encara hem de finangar les nostres 
carreteres i les nostres obres hld"rauliques del 7'5 %, 
que ja érem els darrers, tret de Madrid, que rebem 
del que se'n va, la nostra Comunitat Autonoma no és 
com les de l'articIe 143, com he dit, sinó que encara 
esta discriminada respecte d'elles. De totes maneres, 
jo tenc l'esperan¡;a que els Diputats d'esquerra, que 
formen part de I'oposició, faran una pinya amb els 
grups que donam suport al Govern Balear, perque si 
una de les classiques reivindicacions de l'esquerra 
tradicional i anticlerical ha estat la substitució de la 
caritat per la justícia, no tenc cap dubte que reivindi
caran la justícia d'un finan¡;ament incondicionat per 
les carreteres i per les obres hidrauliques, enfront de 
la caritat deIs convenis del Govern de Madrid. Pero 
no acaba aquí, aixo encara, encara no hem acabat. 
L'any 1987 ha entrat en joc el FEDER, el Fons Euro
peu de Desenvolupament Regional, i a Balears no li 
toca cap centim, Sr. López i Casasnovas, no ens en 
volen donar cap, no és un problema nostre, és que 
no ens en volen donar cap. Al contrari, les Comuni
tats Autonomes que hi tenen dret, aixo els ha suposat 
un increment en el seu Fons de Compensació Inter
territorial d'un 30 % respecte de I'any 1986, de mode 
que el ratio financ;:ament-Comunitat Autónoma-recap
tació, que l'any 1986 era de 7'5 a Balears, el 1987 és 
entre 7 i 7'1, o sigui que hem anat a manco. 1 tot aixó 
és perque la Llei 7/1984, de 31 de roan;, respecte del 
Fons de Compensació Interterritorial, esta feta abans 
de l'entrada al Mercat Comú i esta desconnectada 
lógicament del FEDER, per tant, aquests dos Fans de 
Compensació Interterritorial haurien d'anar íntim3-
mcnt lligats. Doble castig, per tant, per a nosaltres. 
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Vist tot alXO, no m'he pogut menys de preguntar 
si h2.gué.'. sim tengut els 97.000 mGions de pessetes re' 
captats, fer front a totes les despeses que tenguéssim, 
sense comptar els 50.0000 milíons de pessetes de Segu
retat Social, que n'hí ínverteíx 38.000 en pensíons i 
d'aItres serveís, no estaria fet, ja, per exemple, 1'hos
pital de Manacor. 

~r. President, Sres. i Srs. Consellers, Sres i Srs. Dí
putats, la nostra autonomía financera í, per tant, la 
nostra autonomia real és un ametlló que si el temps 
i 1'autoritat polítíca d'aquest ParIament de les Illes 
Balears no ho impedeixen, du ca.mí de secall. Per tant, 
Sr. President, Sres. i Srs. ConselÍers, Sres. í Sr.s Dipu
tats, que donam suport al Govern Balear, ja ens 
podem espavilar si volem que l'ametlló tomi ametlla, 
pero també em pareix que es poden espavilar vostes 
Sres. i Srs. Diputats de l'oposició, perque que l'amet
lló torni ametlle és un tema d'interes nacional, no 
d'Espanya, sinó de Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. President de la Comlmitat 

Autonoma. 

EL SR. CAÑELLAS I FONS: 
Sr. President, Sr. Pascual. Un que presumia d'elo

qüent, en una situadó com la meya, va dir "amen, i 
es va retirar. Jo pens que a mi em convendría, en 
aquests moments, dir amen, perque subscric, com és 
logic, tot el que voste ha dit. 

Si jo, el del 109 dies, ja ho trobavem nosaltres 
que no era oportú, pero n'hi ha que volen tergiversar 
les fundons i els informes i les discussions i convé, 
alguna vega da, sortir a temps a ~xplicar per nosaItres 
mateixos tot alió que creim que és important per ~ 

les nostres mes. 
Que no havÍem de parlar de cultura, és cert, 

pareix, i alIa estaven les notes, perque jo esperava 
que el Sr. López i Casasnovas m'envestís per aquí, i 
havia preparat alguna cosa similar al que voste havia 
dit, és a dir, que ja en parlam tant de cultura, és un 
tema tan palpat, que quasi ja fa oi, per tant, em 
limitaré a dir-li que Ji don les grades per dues coses, 
en primer lIoc, pel suport que dóna als principis, a 
la filosofia exposada en el tema d'ahir, i, al mateix 
temps, perque em dóna oportunitat de parlar deIs dos 
temes que jo ahir no vaig voler incIoure, perque 
havien estat inclosos al debat anterior, al de transfe
rencies i el de finan~ament, i ho varem fer com una 
concesslO als escons de l'esquerra, perque, precisa
ment no ens diguessin victimistes, perque no ens 
diguessin que cercavem enfrontaments innecessaris i, 
sobretot, perque no diguessin que traslladavem la res
ponsabilitat a altres aItures de l'Administració. 

El tema de transferencies queda ben cIar que és 
absolutament vigent, el que tan soIs fa 109 dies varem 
dir al Discurs d'Investidura i que, per tant, per aixo 
no el varem inc10ure aquí ahir, que el desplegament 
passa necessariament per l'ampliació de competencies 
i per la utilització de tots els mecanismes prevists a 
la Consti.tudó Espanyola, que en els programes elec
torals de tots els Grups Polítics representats a aquesta 
Cambra, el tema de l'ampliació i de l'assumpció efec
tiva de totes les competencies contemplades al nostre 
Estatut, ha ocupat un lloc rellevant i que el nostre des
plegament autonómic pass a necessariament i irrenun
ciablement per aquesta assumpció de competencies. 

No el continuaré Ilegint, crec que tots el coneixen, 
i no el varem voler treu aquí, perque tampoc no ens 
diguéssin que anticipavem un debat, aquest debat, 
entre tOLs els Grups Parlamentaris, el podrem tornar 
a tenir el proxim debat sobre la Comunitat Autónoma, 
en el proxim període, haura passat el 25 de febrer, 
haura passat el nostre Ir de mar¡;, i llavors sabrem 
si són efectius els programes polítics del Partits pre
semats a les Eleccions o si són molt més efectives 
les manifestacions fetes per determinats membres del 
Govern Central, que ampliació de competencies, en 
absoluto 1, a més, no ho varem voler fer perque, com a 
Grup Polític, no ja com a Govern, estam en aquests 
moments, oferint al Govern Central, amb aquesta 
política de dialeg, amb aquesta política d'atrecament 
a les Administracions, amb aquesta política de no 
cercar els enfrontaments, el que nosaltres, des del 
nostre Grup hem dit un pacte autonomic, aquí on el 
mate ix Gavern Central faci una reflexió sobre la situa
ció en que es troba en aquest punt, i comenci eH 
mateix, que és el que més facilitat té a prendre 
aquesta iniciativa, que si no l'haurem de prendre 
nosaltres, modificant els nostres respectius Estatuts, 
prenint les mesures necessaries, perque hi hagi con
sens entre totes les Comunitats Autonomes per a 
aquesta ampliació. 

Estam un poc a respera, sí, peró no adormits, 
estam a l'espera de veure si aquestes ofertes, després 
de quatre anys de dir que l'únic que cercam són els 
enfrontaments, ara que canviam la tactica, perque no 
es ho puguin dir, donen o no donen resultats. Jo, 
sincerament, no ho esper, crec que quan un ,des 
d'una Administració es Jiu clarament i rotundament 
que no hi haura més ampliació, és que no es té la 
voluntat política d'admetre ni un pacte autonómic ni 
cap classe de pacte. Exactament igual amb el tema 
de financ;ació, és cert que no hi ha més autonomia 
que aquella que és financera, és cert que el sistema 
de valoració de la finan¡;ació previa, als primers anys 
d'autonomia, va ser un mal sistema, és cert, és cert, 
efectivament, que la fórmula adoptada per aquests 
cinc proxims anys, tampoc no és la millor, almanco 
no ho és per a Balears, perque ni es té en compte el 
fet de la insularitat, o es té en compte amb un per
centatge molt baix, perque no es reflecteix, en absolut, 
la dotació de pluriprovincial que tendríem, per raó 
de les illes, i és cert que la funció matematica tampoc 
no és la més adequada perque no conté les deficien
cies quant a serveis i les deficiencies en quant a in
fraestructures. i d'aixó en podríem parlar una estona. 

Pero, també és cert que a l'hora de votar afirma
tivament aquesta manifestació, aquesta finanr;ació, i des
prés d'una discussió a la qual, jo cree ben cert, que 
se'n recordaran, hi eren presents tots els Grups Polí
tics, es va arribar als plantejaments d'una serie de 
compensacions. Una serie de compensacions que, igual 
que les carreteres, venien xifrades per la via del con" 
venis, unes compensacions que havien de donar, al 
lIarg d'aquests cinc anys provisionals, una certa com
pensació al que aquella fórmula ens negava. Desgra
eiadament, una vegada més, ara també se'ns nega la 
compensació, jo esper que hi haura temps per refle
xionar í el que, en forma de convenis, es Va oferir, 
en forma de convenis arribara a aquesta Comunitat 
per poder desenvolupar les estructures, per poder 
desenvolupar els serveis, perque no siguem pus més 
la «cenicienta». 
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EL SR. PRESIDENT: 
Pel Grup Parlamentari del CDS té la paraula el 

seu portaveu, Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Móltes grades, Sr. Pre. ident. Sres. i Srs. Diputats. 

Sr. President de la Comunitat AutOnoma. Quan en e l 
recen trnen t celebrar Debat d'Investidura del Presi
dent de la C(Jmu'njtat Autónoma, el Grup Parlamcn
fari de Centre Democratic i Social anuncia la Seva 
abstenció, permetent. encara que per via passiva, la 
formacíó d'un govern de drela, va reO} deixar b en cJar 
que ho férem coro a signe de r espec te i a atament 
d'uns resu ltats elec l l'a15 que, democraticament, ha
vien donal la m ajeria, encara que només relativa, a 
la seva formació polí lica. Varem posar , clarament de 
mani fest, per que no ho rtücm ni per idenlificació 
amb e ls plan tejam en ts programatic del candida t, 
aleshores candidat, avui President de la Comunitat, 
ni per ere m-e que la continuitat amb la política segui
da al llarg de la primera Legislatura, fos la més 
escaient per les necessitats de la nostra Comunitat 
Autónoma. Va ser, simplement, el respecte pels resul
tats aUo que ens va conduir a la nostra postura 
abstencionista. Pero vull recordar que també vaig 
dir llavors que els resultats assenalaven una altra 
cosa, que és que la composició de la Cambra havia 
sofert canvis qualitatius importants, que el Govern es 
trobava en min.oria i que tot aixo havia d'anunciar o 
anunciava una Legislatura en que les relacions entre 
el Parlament i el Govern havien d'experimentar una 
necessaria transformació, una revisió, major forc;a i 
impuls de les iniciatives parlamentaries, major con
trol del Govern per part del Parlament i, per des
corrptat, una r evalori lzació del vaper de l'onosició 
dins la vida política, en relació amb la situació 
anterior. 

Era necessari, per consegüent, que el Govern fos 
consci ent de la seva situació en re1ació amb el Parla
ment i que inauguras una manera distinta de gover
nar. En definitiva i per resumir, moderar a110 que en 
podríem c1ir el seu programa maxim i acostar-lo al 
centre de gravetat deIs desitjos i de les realitats 
social s de les DOS tres illes, legítimament representa
des per aquest Parlament. 

Jo he de dir, pero, que les actuacions del Govern 
en aquests primers mesos no em pareix que tenguin 
suficientment en compte aquesta realitat. Jo diria 
més, encara, sembla que hi ha diversitat d'opinions, 
¡que aquest és un tema que ha quedat en mans de 
cada un deIs CQnsellers, és a dir, així tenim membres 
d'aquest Govern que i¡!noren la resvonsabilitat' que 
tenen davant aquesta Cambra, i d'altres, als quals 
se'ls endevina una voluntat de dialeg i dlntroduir 
dim la scva política els criteris que emanen d'aquest 
Parlament, molt d'ells a iniciativa de l'oposició. Pero, 
en Hnies generals, jo diria que no es pot endevinar 
una decidida voluntat del Govern en aquest sentit. 
lia que s'ha parlat tant sobre aixo, io voldria intro
duir aquí un parentesi sobre que és paradigmatic, 
sobre aquest debat i les circumstancies que s'han 
proc1ult amb anterioritat. Per enunciar-ho breument 
i perque aqllclls que no hi eren presents, el públic, 
la premsa, les Sres. i Srs. Diputats que no hagin 
tení!:llt accés a aques ta filmació, io resumiria amb les 
següents tites: dia 25 de setembre, Junta de Porta
veus , per unanimitat de l'organ, d'un organ de govern 

de la Cambra, per unanimitat i amb la conformitat 
del representant del Govern, s'acorda ajornar fins el 
'segon període de sessions un debat sobre la política 
general de la Comunitat Autónoma, perque era ex ces
sivament recent el debat sobre Investidura que ja 
havia estat un repas sobre totes les qüestions de 
política general. Insistesc, vull recordar que va ser 
per unanimitat. Dia 2, següent Junta de Portaveus, 
a proposta d'un Grup Parlamentari i per majoria 
s'acorda que es dura a terme un debat sobre política 
turística. I, a continuació, el Govern reacciona i, a 
més vull fer constar que consta en acta, que és així, 
que és per mor d'aquest debat sobre política turísti
ca, que el Gcvern demana que el Parlament vagi en 
contra del seu anterior acord d'ajornar el debat sobre 
política general, i es faci ara el debat sobre política 
general. 1 després ve el President de la Comunitat 
Autonoma, aquí, i em planteja un debat sobre política 
turística. Jo no ho entenc. És a dir, jo no sé si és 
que la intenció del Govern ha estat sortir-ne amb un, 
de dos debats, com si volgués defugir els debats, o 
simplement demostrar que és el Govern qui comanda 
en aquest ParJament. Em preocupa, i insistes e, cree 
que es paradigmatic d'unes relacions Govern-Parla
ment que no s'adeqüen a la situació real del Govern 
en relació amb el Parlamento 

Sr. President, aquest Parlament representa el 
poble de les Illes Balears, és el nostre Estatut d'Auto
nomia, i així ho diu i així ho declara ,amb tota solem-

. nitat i tota rotunditat, i s'ha d 'entendre, en conse
qi.iencia, que qualsevol decisió parlamentaria; és, ni 
més ni manco, que la lícita ilegítima expressió de 
la voluntat popular, que en democracia és l'única 
legítima per imposar-se. Al contrari, oposar-s'hi és 
ben lícit, és ben líeit si es limita a una opinió crítica, 
pero ja no si el que s:intenta és evitqr que les deci
sions parlamentaries adoptades, encara que sigui per 
un sol vot de diferencia, es compleíxin. Aixo és senzi
llament anar contra la voluntat popular, i en demo
cracia, jo crec que aixo és iHícit. I no faig acusacions, 
pero vull dir simplement que si és el Govern qui ho 
intenta, la gravetat ja és extrema. I aquest Govern, 
Sr. President, si més no, ha intentat confondre els 
ciutadans oferint versions distorsionades i desinfor' 
macions tendents a enfrontar l'opinió pública a aquest 
Parlament i desligitimar les seves decisions. 

El nostre Partit és un decidit defensor de l'apli
cació en profunditat del Títol VIne de la Constitució, 
í, per tant, de l'artículació de l'Estat com estat auto
nomic. Estarem sempre devora les iniciatives que 
caminin cap a la perfecció i profunditat del model. 
Dins l'ambit d'aquesta Comunitat Autonoma hem 
anunciat i anunciam que no serem un fre dins el 
camí de profundització, d'ampliació del sostre esta
tutari, si no tot el contrari, l'estimularem. Pero jo 
voldría dir que aquest model autonomic, l'organitza
ció au~onomica té una concepció que é s totalment 
oposada a una acusació que ja ha flotat aquí, que ja 
s'ha explicitat al llarg d'anteriors intervencions, que 
és el provincianisme en el qual podem estar caient. 
Hi ha símptomes, Sr. President, que ens preocupen, 
I'Autonomia ha de servir, hauria de servir per conduir 
els pobles de les nostres illes cap a la modernitat, cap 
a la normalitat democratica d'allo que fa anys impera 
als paIsos europeus i no hauria de servir per empo
.brir i personalitzar el debat polític, ni perque es 
consolidi i augmenti la capacitat d'influencies de 
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xarxes familiars i grups de pressió. El Govern ha 
de respondre als interessos generals, i els interessos 
generals no són la simple suma desagregada deIs 
interessos d'aquells que tenen capacitat economica i 
d'organització per influir en les seves decisions. 

Jo vull recordar aqui que un deIs primers sotracs 
que es va produir dins n.mbit de l'opinió pública 
iHustrada, quan es va fer el primer Govern Suárez, 
com a enfrontament amb els poders factics, va ser 
que, per primera vegada, es va nomenar un Ministre 
d'Hisenda que no era ni consensuat ni era nomenat 
directament per la Banca, pels Directius de la gran 
Banca, i aixó, realment, va ocasionar un autentic 
sotrac dins l'opinió pública iHustrada. Era habitual, 
fins aleshores, que aixó fos així, habitual i practica
ment públic, nosaltres voldríem veure, Sr. President, 
a les seves accions de govern, més s'imptomes e1'a
questa independencia d'acció, perque jo crec que els 
ciutadans tenen, si més no, la sensació que moltes 
elecisíons transcendentals per a la vida política deIs 
ciutadans ele les lIles es prenen al marge de les insti
tucions que representen la voluntat popular. I aixo, 
que jo vull expressar, únicament, que crec que és una 
sensació deIs ciutadans, només l'exisU:ncia d'aquesta 
sensació, Sr. President, li hauria de fer multiplicar 
els esfor¡;os per demostrar que aixo no és aixÍ. 

En relació al contengut del seu discurs, em sap 
greu reiterar arguments que ja s'han aportat, pero és 
efectivament, aquest discurs seu d'hair, no va ser un 
discurs introductori a un debat sobre política general, 
que és en definitiva, pe! que varem ser convocats 
aquí, i és a110 que diu l'artkle 167 del Reglament, un 
debat sobre línies de política general del Govern. I 
vost~ va intentar reduir el debat a una qüestió 
política turística,. i jo voldria dir una COSa immediata
ment, contra un argument que voste ha fet, no es 
tracta de fer un debat permenoritzat, sector per 
sector de les accions de govem i punt per punt, un 
debat de línies generals de política, un debat de la 
totalitat de la política no té per que ser un debat 
permenoritzat, el que sí ha de ser és un debat que 
contempli les línies generals d'acció, que contempli 
els objectius, í precisament és l'oportunitat de sortir
ne, de l'análisí i de la discussió del dia a día del 
Govem, entrar dins a110 que són els criteris generals, 
les línies mes tres d'una política, dins l'ambit econo
mic, dins l'ambit social, també dins I'ambit cultural, 
per que no?, a mi, Sr. President, no em fa gens d'oi 
discutir de política cultural. 

Ja ens hem referit a aixo, que el President ha 
intentat fer d'aquest debat general un debat parcial, 
només s'ha referit al turisme, i quan ho ha fet a uns 
altres sectors s'ha limitat a referenciar-los a aquest, 
al sector turístico 1 per entrar, per no cometre la 
descortesia de no comentar, si més no, el contingut 
del seu discurs, jo li diria que, sota el nostre punt 
de vista, Sr. President, quant a l'análisi general, estam 
basicament d'acord. És evident que ja que vos te cen
trava el debat sobre el tema turístic, almanco cree 
que hagués estat necessari conduir-lo a través d'una 
major profunditat i precisió, jo crec que va ser una 
analisi una mica superficial, i Ji posaré un exemple 
de la superficialitat, ja s'ha aHudit. El principal con
dicionant que té la nostra estructura económica, el 
principal condicionant que té, per tant, qualsevol 
acció de política economica, ja que a aquest ambit va 
reduir voste el debat, és precisament la plunterrito-

rialitat de la nostra Comunitat Autonoma, i que no 
és possíble tractar unitárinment, les nostres Illes, i jo 
diría tampoc que, ni tan sois, homogeniament la 
totalitat de les Illes, especialment les majors, per 
supcsat. Pero, sense cap dubte, jo crec que el que no 
es pot fer és tractar W1itariament i amb unes consi
deracions generiques una reaJitat que és molt més 
rica per uns fets culturals, histories i, per suposat, 
territoríals i físics, que condicionen estructures eco
nomiques distintes, i jo crec que aixo s'hauria d'haver 
tengut en compte, si en lloc de fer un debat de polí
tica general, feiem I'elecció de caure a discutir en 
profunditat un aspecte concret de la política econo
mIca. 

Salvat 3lXO, ja dic que en relació amb l'analisi, 
en línies generals, en línies generals hi estam basi
cament d'acord, estam d'acord també amb el diag
nos!ic, amb els seus aspectes negatius, que voste va 
anunciar, el pes excessiu, eI monocuItiu turístic, el 
desequilibri de riquesa que aquest monocultiu com
porta, tant dim: l'ambit intersectorial com dins l'ambit 
interterritorial o interinsular, com el creixement in
controlat suposa una degradació, unes amenaces en 
el medí ambient, una degradació paisatgística i simul
taniament denuncia i comporta una manca d'inEra
estructures i una manca de serveis, com ens trobam 
amb el mercat turístic, amb un mercat regit per unes 
regles de competencia un tant dístorsionades en tant 
a un oligopoli de demanda ens trobam amb' una 
oferta excessivament atomitzada, i, en aquest sentit 
coincidirn plenament com el procés, una análisi que 
a mi, particularment, em va cridar molt l'atenció, que 
voste deia que com el refon;ament deIs sindicats havia 
fet, havia creat o estimulat l'associacionisme empre
sarial i havia creat unes regles de joc que, en defini
tiva, havien a1'avorit el sector. Com el monocultiu 
turístic havi produ"it subsidiariament el deteriorament 
deIs sectors agrícoles fins a la practica margina ció 
d'aquest sector, i l'industrial, perque era d'alla on 
sortíen les inversions i la má d'obra que anava al nou 
«boom». Aspectes, aquests, negatius que naturalment 
havia de ponderar amb reIacíons innegables a aspec
tes positius del desenvolupament turístic, com és un 
sector efectivament sanejat í resistent a la crisi, ho ha 
demostrat, contra moltes profecies, que vaticinaven 
que aClUest sector seria deIs primers oue explotaría a 
una generalització d'una crisi economica, com efecti
vament ha produ'it un increment de riquesa general, 
encara que no exactament ben distribult, pero sí, 
efectivament, l'ha produ'it, i com aixo ha produit unS 
costums i ha introduit uns modes d'entendre la vida 
que ha fet de la nostra una societat més oberta, més 
tolerant, i més adequada a les possibilitats d'entrar, 
en caracter general, dins aIlo que moltes vegades en 
dei m abstractament la modernitat. Amb aquest diag
nos!ic hi estam, ja dic, basicament d'acord, perque és 
el diagnóstic que fa qualsevol que té un acostament, 
el mínim, a la realitat económica de les nostres Illes, 
tampoc no són materÍes excessivament opinables, són 
qüestions que basta aplicar els mecanismes d'una 
visió superficial perque aflorin aquestes caracterfsti
ques de la nostra realitat económica. 

Les seves propostes de solució es varen centrar 
basicament, si les meves notes no m'enganen, en 
l'anunci d'un Pla d'Ordenació de rOferta Turística, 
com a instrument que vendria a resoldre les deficien, 
cíes estructurals que dins el sector turístic es veien 
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. hi eren paleses. Hi ha p unts d'aque t Pla, Sr. Prest
~ent amb els quals nosaltres, eviden lment, no h i 
oddm deixar d 'estar d'acord, pergue són qüestions 

bastan básiques, pero n'hj ha uns altres que m'agFa
darla dIscutir. 

Nosa ltres estam d'acord amb la necessital basica 
de fer una constricció de I oferta ateses les dades del 
ritme de creixement de l'oferta i la demanda, de 
)'oferla medi len-8nia i de la demanda eu ropea, enlenem 
que també és necessari, evidentment, perque si no no 
seria un Pla i no servirü;¡ per a res, que aqucst Pla 
d'Ordenació de ¡'Oferta Turística lengui una vincula
ció amb nOves edilicacions j amb plans IDunicipals} 
posar l'accent en infraestructures, amb equipaments 
i en serveis mínims, d'acord amb la dec1aració de 
zonificació, molt d'acord amb l'accent posat en el 
tema de formació professional i ensenyament del seco 
tor, molt d'acord amb la promoció constrenyida a 
}'ambit insular i amb la instrumentació de turisme 
alternatiu. d'alló que vost~ en va dir turisme alterna· 
tiu, turisme ecologic, turi sme verd, turisme cultural, 
etc., etc. 

Pero hi ha uns punts de discrepancia, Sr. Presi
dent, i crec que és millor que debatem els punts de 
discrepancia que no all0 amb el que estan d'acord on 
no hi ha debat possible. Quin són aquests? Miri, jo 
vull recordar aquí una notícia que va sortir fa un 
parell de setmanes ;-¡ un diari, a una edició dominical 
d'un diar~ que em va criclar molt l'atenció, i jo crec 
que aquí és un tema que s'ha apuntat i és l'eix de la 
qüestió. Miri, el Pla d'Ordenació de l'Oférta Turística, 
jo crec que no sera res, que no senrira per res, si no 
está abscIutament interrelacionat amb les Directrius 
d'Ordenació del Territori i amb una adequada orde· 
nació territorial. 1 en aquest sentit jo vull recordar 
aquesta notícia, crec que era, més o manco resumida
ment, una tesi doctoral feta a la Facultat de Filosofia 
de Palma de Mallorca, que deia que, simplement, 
sumant els Iímits de creixement d'habitants que el 
plancjamcnt municipal de tots els municipis de Ma
Horca, es remetia l'estudi exclusivament a Mallorca, si 
no record malament, sumant els límits de potencial 
de població resulta que la nostra illa podria albergar 
2 milions i mig habitants. Més o manco altre tant 
passa a Menorca i passa. a Eivissa amb límits al vol
tant de 500.000, i tenim una Comunitat Autonoma, 
aproximadament, amb gairebé diria jo amb 3 milions 
i mig d'habitants, segons les previsions de planejament 
municipal. 

Jo li diria una cosa, Sr. Cañellas, i estic absolu· 
tament disposat a defensar·ho a qualsevol forum, crec 
que amb aquesta línia de planejament urbanÍstic, 
sense una estructuració adequada d'una piramide ben 
jerarquitzada i l'instrumen1. adequat és la Llei d'Orde
nació del Territori, amb les Directrius d'Ordenació 
Terriorial. un Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística 
que no estigui Íntimament interrelacional amb aixo i 
no [ad dcpendre els límits del creixement de l'oferta 
turística de l'ordenació del territori, és un pla con
demnat al no-res, és un pla condemnat afer retxes 
damunt !'aigua , perque al final, la fon;a, la capacitat 
que donen els instruments urbanístics de creixement 
practicament sense límit, guanyaran, sense dubte, un 
pla que, en definitiva, l'únic que vendra a fer será 
a introdllir engorrosos elements. engorrosos elements 
d'intervenció administrativa, pero que, en definitiva, 
hi haura mecanismes suficients a través de la manca 

de control del creixement urbanÍstic perque en puguin 
estar completament defugits. Perque la realitat, en 
definitiva quan no hi ha una acció de govem contra
dictoria, quan, perdó, coordinada, i aquesta acció és 
contradictoria, ens du a absurds com aquest. 

Un altre punt, Sr. President. Voste va dir que es 
trobava en condicions que es trabava en la posició 
moral de poder demanar al sector turístic, que era el 
sector alt, un sacrifici per ajudar els sectors més 
deprimits, els sectors més petits. I jo crec que els 
sacrificis, per bona voluntat, no hi ha cap sector 
economic que els faci, a mi m'agradaria deixar clar 
que la sol'licitud d'aquest sacrifici, si no conté algun 
tipus de mesura coactiva, per suposat, per part del 
seu Govern, no sé com s'arbitrara aquest sacrificio A 
mi m'agradaria que dins l'ámbit de les mesures, voste 
ens explicas quins són, quina és la manera com vos te 
exigira al sector aquest sacrifici, i si aixo contem
pla, perqu~ també m'agradaría una explica ció sobre 
aquest sentit, i corrabora vos te les declaracions elel 
seu Conseller el'Economia i Hisenda anunciant, encara 
que vagament i poc explícitament, l'impost turístico 

Tercer punt. Quan al final voste parlava exclllsi
vament del turisme alternatill, es va referir, qllasi 
exclusivament o exclusivament, al final exclusivament, 
a camps de golf j ports esportius. 1 jo he de dir una 
cosa, crec que el tema de ports esportius té un aspec· 
te que voste ha de tenir en compte, i és que no afa' 
voreixen en res la elesestacionalització, els ports es
portius incrementen, en molt, l'estacionalització, que 
és. un deIs primers problemes que s'han de resolelre. 
És a dir, alternatiu, [in s a un cert punt. Sil'nplement 
aquest comentario 

Pero, de totes maneres, insistesc, aix.Q és un debat 
de política general i hem vengut aquÍ a parlar de po
lítica general i no només de política turística, no no
més de política economica referida al turisme. Jo vol· 
dria que en aquest debat també parlassim, encara que 
només fos a les repliques, perque ja no al discurs de 
presentació, ja és impossible, que p::\flassim d':lquclls 
aspectes, amb caracter general, pero aqllells aspectes 
que preocupen a les institucions autonomiques, als 
ciutadans, que preocupen a la vida i al futur de la 
nostra autonomía. El primer d'eUs, obviament, el 
tema de la profundització autonómica, el tema de que 
farem, Sr. President, en relació amb el tema de transo 
ferencies, transferencies en educació, transferencies 
en materia d'aigües, que farem amb l'horitzó del 88, 
i li anuncii el meu suport a la revisió de l'Estatut, el 
suport del nostre Grup a la revisió de l'Estatut, no 
solament per a l'ampliació estatutaria, sinó per revi· 
sar-lo, ja que hi som, en tot allo que ha demostrat 
qu.e té problemes de funcionament. I no voldríem reo
brir el debat estatutari, no es tracta d'aixo, pero sí 
d'adaptar-lo a les circumstancies en funció d'aquelles 
coses que en cinc anys de funcionament han demos
trat que no són el suficientment engreixades perque 
funcionin amb normalitat. 

Parlar, efectivament, de finan<;ament. J a s'ha feto 
Parl8r d'investigació, de noves tecnologies, quan ens 
arribin les compet-encies en materia d'educació, par
lar del model, parlar del model de elesenvolupament 
autonomic en relació amb el paper deIs Consells In· 
sulars i el paper de les Illes. Jasé, ja sé, la resposta 
és, aquí, al Parlament, hi ha la Llei de Consells Insu
lars que sera la que .""" ... " ..... , etc., conec 1'argu
ment, pero em permeti, Sr. Presielent, que li rebati 



2'28 DIARl DE SESSIONS / Núm. 10 / 3,4 i 5 novembre 1987 

d'antuvi. Perque si hi ha alguna cosa que és clara, el 
nostre Grup va votar en contra d'aquesta Proposició 
de Llei de Consells Insulars, pero si hi ha una cosa 
que indepcndcntment del vot a favor o en contra, va 
ser aproyada per aquest J'arlament, i, per tant, l'aca· 
tam, per suposat, pero si hi ha una cosa que és clara, 
i tothom hi está d'acord, és que aquesta Llei, la Llei 
de Consells Insulars és una llei purament instrumen
tal, pero que no fa absolutament cap definició en re
lació amb el model autonomic en relació amb els Con
sclls Insulars . Quin ha de ser el paper deis ConscUs 
Insulars a la nostra Comunitat Autonoma? Quin ha 
de ser el papcr deIs Consells Insulars a la nostra Co
mUllilat Au1'Jnoma? QUiD ha de ser el pes especíÍlc 
de l'Administn:ció insular dins el conjunt de la Comu
nitat, quina ha de ser, en definitiva, la titularitat de 
l'illa, com a fet geografic, com a fet cultural, com a 
fet poblacional, com a fet históric, dins I'estructura
ció j la vertebració de la nostra Comunitat Autonoma. 
Jo crec que aquests són els temes generals que hau
fien de c1ur-se a un debat sobre política general. 

Parlar també de l'Administració, el Govem esta a 
punt, sembla, de remetre a aquest Parlament un pro
jectc ele llei de Funció Pública que seria bo que ens 
referíssim a eU en les seves línies general s per anar 
fixant, anar creant un ambient de debat per fixar les 
posicions deIs distints grups, de cara al debat en 
profunditat de la Llei de Funció Pública, perque 
aquesta és una llei basica en el desenvolupament de 
la nostra Comunitat Autónoma. 

Parlar també de política económica i de sector 
público Perqu,:: jo vull fer una aHusió, aquÍ, me'n 
record una vegada, era durant la campanya electoral, 
que els representants de Grups que avui donen suport 
a la majoria, quan jo vaig parlar, quan jo parlava de 
la necessitat d'articular una política económica des 
deis instruments que proporciona l'Estatut, des de 
l'ambit de la Comunitat Autónoma, em varen dir, poc 
menys, que, crec recordar que quasi literalment, que 
no disposant el'una política monetaria i no disposant 
de la política fiscal, no es podia fer una política eco
nómica, i jo vull discrepar d'aquesta afirmació, jo 
crec que el més petit ajuntament ,amb la seva política 
de llicencies d'obres, per exemple, esta fent política 
economica, perque política economica significa, sen
zillament, I'assenyalament d'uns objectius i la posada 
en funció d'aquests objectius, deis instruments que 
una administració pública, un Govem, una Comunitat 
Autonoma, en aquest cas disposa, i els instruments 
no són escassos, són, entre d'aItres, un pressupost que 
du un muntant de 15 o 16.000 milions de pessetes, que 
és un instrument que pot donar una capacitat d'in
fluencia dins el comportament deIs agents economics 
que és la definició quasi de manual del que és una 
política economica dins una economia de mercat. Per 
tant, es pot fer una política economica, i sí es pot 
fer, s'ha de fer, perque el que no pot ser és que la 
política economica s'hagi d'intuir per analisi de les 
accions alllades i moltes vega des contradictories de 
cadascun deIs sectors del Govern, perque quan entram 
dins contradiccions, i ja s'han assenyalats aquí les 
contradiccions polítiques entre, per exemple, una polí
tica de la Conselleria d'Ordenació Territori i la políti
c~ de Turisme, ens trobam amb un efecte que recorda 
aIlo que, quan estudiavem física es denominava «par 
de fuerzas», no? pareIl de forces, que és quan una 
persona comen~a a caminar, i la seva ma dreta va 

cap endavant i el seu peu esquerre el que fa és fer 
vol tes, peró no va enlloco Bé, aixo és el que pot 
passar si no hi ha una coordinació, és a dir, si no hi 
ha una definició d'objectius de política económica i 
una submissió deIs instruments del Govem als fets 
objectius. 1 aixo és política económica. 1, per tant, 
nosallres que no tenim aquesta fe que vos te té o tenia 
fins ara, perque és un tema que comentaré més avall, 
en el Iiberalisme radical, en materia de política eco
nomica, que creim en un sector públic, creim en la 
presencia correctora d'un sector públie i en la neces
silat de la presencia correctora d'un sector públic 
clins una economia capitalista, miri, creim que vos te, 
que el seu Govern, que la Comunitat Autonoma ha ele 
crear un sector públic que intervengui a l'economia, 
no en funció de criteris administratius de defugir de 
la rigidesa administrativa i de defugir deis mecanis
mes de' contractaQió, especialment farragosos d'una 
Adrninistració Central, no només per a aixo, s'ha de 
crear un seclor públic en funció d'uns objectius, en 
funció el'Ul1S objectius que han ele ser clars, explici· 
tats i que, molt possiblement, han de sobrepassar 
l'ambit temporal d'una sola Legislatura, d'un Govern. 
Han de confitar un nivel! de consens suficientment 
ample com perque, governi qui govemi, els agents 
economics, els ciutadans tenguin un marc ele referen
cia ciar, de saber cap on és que camina l'economia, 
cap on és que camina I'activitat economica de 1 a 
nostra Comunitat. 

S'ha parlat molt més i, insistesc una vegada més, 
només amb referencia al tema turistic de les qües
tions relatives a la inclústria, de les qüestions relati
ves al comen;, jo crec que ha faItat una referencia a 
les petites i mitjanes empreses, als petits i mitjans 
comer<;:os com a elements vertebradors d'una econo
mia vertac1erament competi tiva dins la nostra Comu
nitat. Ens ha faltat una referencia, que jo li vull 
de manar, Sr. President, a I'elaboració d'una Llei de 
Comen;, i ens ha faltat, ja s'ha dit abans, una refe
rencia al Consell Económic i Social que, estic d'acord 
amb el Sr. Casasnovas, no és el Consell Consultiu 
Economic i Laboral que vostes varen crear per Decret, 
sinó un instrument molt més basic, molt més impor
tant de participació en la presa de decisions i amb el 
disseny d'aquest horitzó a mitjan i a llarg termini 
que abans li deia, en relació amb els objectius de 
política económica. 

Una altra cosa, jo, la veritat, és que el sent 
parlar, i m'agrada, i estic molt d'acord quan voste ho 
manifesta, que és necessari, que és una qüestió d'es-
tat per a tots nosaltres mantenir un elevat nivel! de 
respecte al nostre medi ambient i al paisatge i a I'en
torn, prestar atenció als recursos naturals, etc. Pero 
jo crec que tot aixo, sincerament se Ji va en els 
discursos, peró la vida política diaria no és aixÍ, quan 
un Grup Politic o aquesta Cambra crida l'atenció i 
demana una atenció a aquests assumptes, tot d'una 
es parla que estam paralitzant, la temptació imme
diata és dir aquests senyors m'estan paralitzant una 
acció, les urgencies, Sr. Cañellas, no li deixen veure 
alló que és important, i és molt més important mar
car els objectius a lIarg tetmini que cobrir amb pe- ., .. 
da<;os, que apeda<;ar les tlrgencies amb draps calents. 

Acabo ja, perque el temps esta esgotat. política 
social. En relació a l'atur, ja se n'ha parlat d'aixo ._. 
aquÍ, és evident que aquest és un tema que afecta 
molt especialment la nostra Comunitat AutOnoma -

.. 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 10 / 3, 4 i 5 novembre 1987 2'29 

la se va vessant d'cstacionalitat i que, a més, és una 
e?'estió que po po clero despatxar client que la nostra 
¿:pacitat competencia l. é . esca sa, crec que la .lluita 
contra l'atur es un ObJ~ctlU de tots,. a tots e.ls ru~ells, 
del nNeU estalal, del mvell autonomlc, elel ruvell msu
Jar j del DiveJl municipal, i que tots bem eI'aportar 
tot aIlo que es pugui per Uuitar contra l'aLur, perque 
és cert que som una Comunital AuLonoma rica, pero 
és cert que soro una COl11unitat Autonoma que té 
roarginació i mjseria, i n'hi ha, i voste ho sap, Sr. Pre
sidenL Él; imporlanl una poHtica per al joves, per 
a la seva primera ocupació i per a la tercera edat, 
deIs qua l no nOl11és cns hcm de l' ordar n vís p res 
de campanya electoral, per dur'los a passejar en auto· 
busos i atiborrar·lo d'al'l'o¡;;os bruts i porcella pelO 
aconseguir ' ls seus vots . Ens hem de recordar ele fer 
una aLenc¡ó molt especial per a la tercera edat, en 
relaeió amb una política social lara, una política 
social que atcngui e ls dic;ünls r querimenls d'aqu sI 
coHccl iu que van des tI'un demanar atenció a aquests, 
que encara poden aportar molt amb la seVa expcdeo. 
cia a la 110stra Comunitat, fins a aquells que no es 
poden valer per ells mateixos i necessiten un plus, 
una sobretutela per part deIs poder públics. 

No s'ha parlat de política de vivenda, no s'ha 
parlat d'una política social destinada a les dones mal
tractades i als infants maltractats, que comen¡;a a ser 
una de les lacres socials del nostre temps i de la 
nostra societat, en aques t sentit li anuncil iniciatives 
del nostre Grup Parlamentari de cara a abordar serio
sament aquesta qüestió, no es va parlar practicament 
res 0, per dir-ho més exactament, res, dels temes de 
sanitat, del tema de la droga, del tema de la seguretat 
ciutadana per no parlar de la política de transports, 
de les accions encaminades al reconeixement d'insu
laritat, del Pla de Carreteres, que Ji reclam jo aquÍ al 
Conseller d'Obres PÚbliques, ' una vegada més, i al Con
seller d'Obres Públiques Ji deman perque, perdó, al 
President del Govern de la Comunitat Autonoma, que 
és el titular del debat, per que el Govern de la Comu
nitat Autonoma no ha remes encara a aquest Parla
ment, paralitzant, ell, sÍ, l'aprovació deIs projectes 
importants per a aquesta Comunitat Autonoma com 
l'Autopista d'Inca, per que no són aquÍ aquests pro
.iectes si ja estan fets i és un tema tan urgent que 
s'havia de despatxar en quinze dies, per que no són 
aquÍ els estudis previs al projecte? 

Temes relatius a transports, al vol de tercer nivel!, 
als ferrocarrils .. a l Dla cI'lvc:liports, etc ., etc .. (lue volia 
tocar amb més deteniment, pero que el Sr. President 
m'esta assenyalat, amb intermitencia del Uum vermell, 
que m'acaba el temps. Abusaré de la paciencia, Sr. Pre
sident, i només en un parell de minuts, acabaré. 

Sr. President, jo crec haver detectat en el seu 
discurs el'ahir una cosa que a mi em pare ix que val 
la pena assenyalar. Voste ha abandonat el eliscurs 
liberal, Vil abandonar ahir, encara que tímidament, el 
seu "eH discurs liberal, anti-intervencionista, tal vega
cla és perque després de cinc anys de seure a un 
costat de la cadira, .ia deixa "eure les coses com si 
estas a l'altre, és evident que tots estam condicionats 
per la nostra situació relativa en relació amb el poder, 
i aix·o, e"identment, condiciona les nostres convic' 
cions. jo crec que és així, i que, bé, que no esta mala
ment que sigui així, en la mesura que anem centrant 
les qüestions, voste parlava del libertinatge en rela
ció amb el mercat, voste va parlar d'individualismes 

esterilitzants, i alXO són uns vocabularis que no hi es
tavem acostumats, no li ho reprirnirn, em pareix molt 
bé, pero és que jo tenc por d'una cosa, perque voste, 
ara, quan replicava al Sr. Pascual, voste ha dit que ha
vien, en relació amb un altre tema, que havíem can
viat la tactiea, perque no ens puguin dir que així no 
ho feiem, i cree que era en relació a les seves rela
cions amb l' Administració Central, miri, jo no crec 
que un Govern, que un President de Govern pugui re
conelxer en públic, des d'una tribuna de Parlament, 
que eH canvia la tactica en relació amb les Adminis
tracions Centrals, nornés perque no li puguin dir que 
no ha fa. A mi aixo, la veritat, és que quasi m'escan
dalitza, Sr. Cañellas. 

Un altre punt, també per acabar. El 90% deIs pro
blemes j de les discussions parlamentaries que s'aixe
quen en aquest Parlarnent, i ho dic en estil del dit an
teriorrnent, ho són per mOr de manca d'acció decidida 
en materia de planificació per part d'aquest Govern, 
si nosaltres tenguéssim aquí el Pla de Carreteres, el 
eataleg d'espais naturals, les directrius d'ordenació 
del territori o el pla deIs ports esportius o el pla de 
normalitzaci lingüística, el 90% de les discussions 
parlamentaries estarien obviades, perque tots sabrien 
quines són les nos tres regles del joco Aixo és així i, 
en eanvi, es va dilatant i dilatant aquesta aceió pla
nificadora. Jo tenc l'esperan<;a que aquest abandó del 
un altra, que voste ha tret, li dugui a estimular l'acció 
discurs liberal_en -relació amb l'economia, que no a 
de creació d'horitzons a llarg termiñi, és a dir, la ins
trumentació de plans que ens permetin superar 
aquesta ~ituació. 

Aixo és tot, Sr. President. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. President de la Comunitat 

Autonoma. 

EL SR. CAÑELLAS 1 FONS: 
Gracies, Sr. President. Grades, Sr. Quetglas. Voste ha 
fet un cant a la labor del Parlament, i maldament que 
molt mesclades, també a la revitalització de l'oposi
ció, i s'ha demanat moltes vega des per quina raó nos
altres anavem eanviant de circumstancies, i anavem 
canviant, fins i tot, de forma d'actuar. Comen<;aré pel 
darrer. 

Si jo he dit que havÍem canviat de tactica, no era 
per donar·li gust a l'oposició, era per acceptar les re
comanacions d'aquest Parlament, que durant quatre 
anys ens ha dit, una vegada i una altra, que deixassim 
enfrontaments, que deixassim de fer política d'obs
trucció el'una Administració amb l'~ltra, que arribas
sim al dialeg, a l'enteniment i a la manera de canviar 
preciament aquestes relacions. 

Vost~ ha fet un cantic a l'actuació del Parlament, 
a la seva funció, i ha volgut suposar que el camÍ del 
Govern no anava, precisament, per aquest mateix, 
amb aquesta mateixa direeció, que qua1cun deIs Con
sellers podria ser que sí, i qua1cuns altres que no, 
pero miri. jo no conec altra manera d'entendre's amb 
un Parlament que o dur els temes un per un, aquÍ, a 
aquest Pl~ o a les respectives Comissions, o fer polí
tica de passadissos per dur-la arreglada. Com que les 
polítiques de passadissos no són ben vistes, aleshores, 
els duim un a un, aquí, mantenim aquest dialeg, com 
el que avui mantenim, sobre aquests temes, que nos
altres varem exposar ahir i sobre tots els altres que 
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els distints Gnlps vulguin anar duent a aquesta ma
teixa tribuna i, per ventura, podrem anar cntenent
nos. Amb més o manco dificultats, pero entenent-nos. 

A mi el que no m'ha agradat, li ho dic amb tota 
sinceritat, supos que m'ho pcrmetra, és que em digui 
que el Govern, en prendre una decisió, sigui un riu 
que no pugui tornar enrera. 1 per que un acord es 
prengui per unanimitat dins una Junta de Portaveus, 
l'endema no es pugui canviar, jo crec recordar que 
aquest Parlament, la seva primera actuació va ser un 
acord pres per majoria, per unanimitat, de constituir 
les Comissions amb 14 membres cadascuna, i l'ende
ma es va canviar exactament per constituir' les amb 
15, i s'hm:ia aprovat per majoria, per unanimitat, i 
ningú no s'exclama, s'accepta, al qui li agrada gau
deix, i al qui li pica, que es grati. J, en canvi, perque 
el Govern a un moment, pensant que era millor pos
posar, no un debat sobre un tema, sinó un debat ge
neral per qua n hi hagués possibilitats de més línies 
directrius de desenvolupaments, els grups de l'oposi
ció intenten desvirtuar aquest debat de llavors, un 
moment, cadascú és lliure de pensar-ho a la seva ma
nera, pensant que les Hnies d'actuació, precisament 
aquelles que voste, en el Discurs d'Investidura havia 
reclamat, com a les primordials que ens faltaven al 
nostre Govern, quan va dir que, ja he aHudit a la man
ca, al nostre judici, d'uns horitzons polítics en temes 
turístics, a mitjan i llarg termini, i els duim aquÍ, ara 
resulta que no els hi havÍem d'haver duts. Bé, ho ac
ceptarem i continuarem discutint els temes d'un en 
un. 

El que sí és cert i segur és que el Govern no és 
qui comanda al Parlament, jo crec que a voste aixo 
li consta, el que passa és que té uns drets, que els 
exerceix, unes vega des se li respecten, les altres, tal 
vegada no té tanta de raó, i no se li respecten. Pero 
també és cert que el Govern no ha intentat mai con
fondre l'opinió pública, d'aix-O també hi ha distintes 
opinions, i hem d'admetre les d'uns i les deIs altres, 
el Govern el que fa, en funció d'un acord parlamen
tari, és anar duent a aquest Parlament, una serie d'o
bres que es discutira la seva conveniencia o no, men
tre arriba el momen! de presentar el projecte de pla 
de carretcres, que aquest Parlament Ii va soHicitar, 
sense res més. 

Que no havíem de parlar només de turisme, crec 
que és el mateix argument que ha exposat alguns d'a
quest Gmp, a voste, en principi, li ha paregut bé que 
sÍ, que plantejassim aquestes Hnies directrius que vos
te demanava, a pesar que ha qualificat la nostra ana
lisi de superficial, él. pesar que no hem tengut en 
compte dins la nostra analisi de pluriterritorialitat, jo 
crec que no va bé, en aixo. És a dir, les línies direc
trius generals poder ser iguals, en principi, per a les 
quatre illes, després. les decisions en funció de cada 
circumsUtncia de cada illa, tal vegada hauran d'anar 
més encaminades amb més forc;a o amb més pressió 
cap a un sentit o cap a l'altre, pero les línies direc
trius no es poden fer únicament i exclusivament per 
a cada illa diferent, les línies directrius són iguals per 
a tots i després les mesures s'hauran -de prendre amb 
més o manco intensitat a cadascuna de les Illes en 
funció de la seva especial circumst~mcia, de la seva 
especial divisió de la seva economia. Pero sí poden ser 
preses unitariament. 

M'alegra que digui i manifesti que estam d'acord 
amb el diagnostic i que aque.s t diagnostic, arnés és 

el que faria qualsevol que estigui al corrent de la po
lítica, perque, de la política economica. L'únic que 
nosaltres varem dir, sí, que una de les formules més 
adients per poder solvenlar aquests problemes a llarg 
termini, és el Pla d'Ordenació del Sector Turístic, el 
que no hem dil és que aquest Pla sigui el sistema que, 
per si mateix, rcsolgui el problema de les infraestnlc, 
tures, aquest V<l en [unció de les mancances de les in
fraestructures, ens dona el camÍ per prendre totes les 
decisions d'una morma molt més real, molt més ajus
tada a la realitat, i sobretot en funció d'allo que li 
faci falta a cadascuna de les zones que, per aixo feim 
una divi~ió entr'e zones i subzones d'aquest Pla. 

Que hi ha punts en els quals no estan conformes, 
és logic. Que el Pla d'Ordenació Turística hauria d'a
nar inclos dins les directrius territorials, d'ordenació 
territorial. Jo crec que en aixo estam d'acord, amb el 
que voste ha volgut dir, tal vega da mal expressat, pero 
estam d'acord, jo mateix li vaig dir que les directrius 
d'aquest futur pla parteixen de la idea que el turisme, 
simplement aquest sector com a principal motor de 
la nostra economia, expressament, han de ser presos 
en consideració en qualsevol tipus de plantejament 
territorial que es dugui a terme, sigui urbanístic, d'in
fraestructures, d'equipaments o de serveis. Per tant, 
és lógic que hi hagi d'haver una unió de criteris, una 
unitat de criteris, una formulació des deIs dos matei
xos, diguem-los Consellers, des deIs dos mateixos sec
tors de govern, indubtablement, perque és que si no, 
hi hauria una disfunció, tal com voste molt bé ha ex
pressat. Pero és que aixo també ha pensam, perque és 
que també ha pensaria qualsevol que tengués dos dits 
de coneixement i tracHls d'aquests temes. 

Voste m'ha parlat del sacrifici que li demanam al 
sector turÍstico i ba notat a faltar _quiftes serien les me
sures coHectives per realitzar aquest sacrificio Doncs 
miri, intencionadament, no estan posades dins aquest 
discurs, intecionadament no estan posades en aques
tes linies, i no hi estan posades per una raó: voste es 
fixi que jo vaig acabar dient que li demanavem al ge
gant que donas la ma al més petit i al més desafavo
rit, pero que també Ji demanavem al petit que creixés 
i que ho fes (wiat per trobar-se. Parlar, el primer, de 
mesures coactives per realitzar aquesla trabada, a mi 
no em va pareixer, en absolut, oportú, li vaig dir, em
per·o, que nosaltres estavem enmig deIs dos sectors, 
enmig deIs dos sectors per impulsar, per dirigir, per 
coordinar i, sobretot, per motivar. 1 que tan prest com 
aquesta motivació hagués produ'it l'efecte necessari, 
tan prest com aquests dos sectors, asseguts a la taula 
puguin arribar a uns acords si hi ha un sector que 
després d'haver fet unes possibilitats de crear uneS 
expectatives no du a terme aquestes accions que fan 
falta per al nostre sector econ-Omic, aleshores sí po
dem parlar de mesures coactives, de mesures coerci
tives, i fins i tot les de finan<;ament, fin s i tot les del 
desviament d'aquests beneficis que pugui tenir un de
terminat sector cap a aquests altres sectors per la via 
de la coacció. Pero no abans d'haver intentat, per tots 
els mitjans, que aquests dos sectors es trobin en 
aquest lloc, a aquesta unió sense necessitat d'aquestes 
mesures coercitives. 

Quant a la referencia als ports esportius i al golf, 
com alternatives, jo simplement consider que són al
ternatives de qualitat, no vol dir que siguin fori(osa-, 
ment, en alguns casos sí, també, alternatives en el mo
ment en que es produeix la venguda, al moment en 
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que es produeixen l~s estancies, pero s( a lmanco a1-
ternatives en Ja quah tat. 

Després d'baver manifestat que Ji pareixia bé que 
baguéssim anat tractant només aquests temes i que 
no era possible fer un enunciat de tots i cadascun, 
després sí m'ha repassat la lli~ó de tots i cadascun 
deIs que jo no he tractat, deIs que jo no vaig tractar 
en el di curs, del que no s 'han traclat després d'avui 
a les degudes repliques de cadascun deIs Grups, i ha 
fet una relaci6 tan llarga Com el de la profundització 
autonbmka, La revisió eSlatularia, La finan~ació, e ls 
Consells Insulars, la llei de la Fundó Pública. Miri, 
jo, aqur, li he de dir qualque cosa que esta ben clara, 
bi ha temes que sí, que és factibLe dur-Ios a un d bat 
sobre I'eslat ele la Comunital, pero hi ha temes que, 
almanco el meu Grup, jo admet que n'bi hagi que 
pensio el contrari, creuen que és més oporlú o a un 
a ltre momenl o a un altre debal r arlamentari el'un 
aItre esti J. La 11 i de la Funció Pública si la d batim 
amb els seos rileris i el seus principi s dins un debal 
de política general, quan la Ilei esta redactada i a 
punl d'entrar a l Parlam nt , jo crec que el m menl 
més oportú sera, amb toLa I'amp lilllel qLle fad falta , 
en el momeot de debatrc la Uei de la Funció Pública. 
Ja no Ji diré la elel Con el! Tnsulars, p rque vOSl" 
maleix s'ha feL el o i ha ballat, i ha diL que jo Li di
ria aixo pero que ja em [eia la contra replica abans. 
Aleshores li diré simplement que jo crec que el pes 
del papel' deIs ConselIs Insulars, i és un cosa que l'he 
defensada fins i tot dins el meu mateix Grup, no és 
a la Llei deIs Consells Insulars, és a l'Estatut, és a 
"ar[¡cl 39, i que h i hagi !leí deIs Consells Insular nO 
ho canviara, ni caoviara la forma ele donar-lo les 
trans [erencies, ni canviara, s,ímp.lemenl orquestrara 
una responsabi lltat, un control, una orientació, una 
!le i marc, pero no canviara el que és a ¡'Estatut, per
que l'Estatut afortunadament hi está per damunt. 

Sr. Quetglas, amb l'únic que jo no puc estar con
forme, i hi hrl hagut diversos intents de fer-ho, die 
intents, tal vegada perque jo no em vaig expressar 
prou bé, és que jo oomés vaig parlar del binomi tu
risme-agricultura. No és cert, és cert que, sí, voste 
m'ha d it que inelústria, comer~ i petita empresa eren 
ca es que faltaven dins el di curs eI'ahir, i, miri, jo 
cree que no hi falla ven en ab olut, e l que pas a és 
que hi ha temes que, pe r elebatu ts, només se' ls fa 
aHusió per referencia, j dins el mctl discul's d'ah ir hi 
ltavia la referencia que una de les olortunitats d'a
quesla reindustrialització és serv il' preci arnent d 
pont entre aquests dos ecto l's, el turístic i l'agrícola, 
perque hauran de menester, pl'ec isament, d'inicial ive 
industrials, d 'inicialives eomercials, i vaig recordar 
precisament que la comercial, si bé havia fet un gran 
esfon;, no havia posat tota la seva virtualitat al servi
ci del que havio estat el sector agrario 

Cobrim objectius de fixar política de llarg termi
ni , Perque el Parlament ho demana i perque nosaltres 
tenim aquesta voluntat. I tant és així que per aixo 
hem debatut una política, no sectorial, sinó economi
ca, que abrac;:a quatre sectors, que abrac;:a tota la po
lítica economica de les nostres illes, per dur-la a ter
me al llilrg d'aquests quatre anys. 

:es cert que no hem parlat el'atur, estic d'acord 
amb tot el quc voste ha dit, esta al meu Discurs d'In
vest;dura, esperi a veure les realitzacions. 

Estic d'acord amb el de l'acció social, esperi a 
veure les reaJitzacions, si no, motius hi haura perque 

m'ho vagin recordant al llarg deIs proxims quatre 
anys. 

I no abandon res del meu discurs liberal. Fa es
cassament, un poc més d'un mes i mig o dos, després 
d'un programa de radio, en el qual molts de mitjans 
de comunicació hi havien participat, ja amb els mi
crofons tancats, uo deIs que havien participat en 
aquella reunió, em va demanar, posant l'"of the re
cord", com podria compaginar jo la meva política li
beral amb les mesures correctores que des de la Con
selleria de Turisme pareixia que es pen aven propo
sar, continuant les que ja s'havien proposat. Només 
hi ha un motíu. que ho justifica, només hl ha una soja 
raó suficient, la mateixa que Ji vaig donar aquell dja, 
la hi don a vos te: tenim unes illes, com a unes illes, 
i ho tenim tot limitat, hem de ser cuidadosos. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paremIa el Diputat Sr. Quetglas, pel torn de 

replica. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Gracies, Sr. President. Intentaré fer cas de la seva 

advertencia, i em limitaré en el temps concedit. 
Només unes precisions puntuals perque no quedi 

per elites coses que no he dit. Miri, qua n jo li he re
criminat el tema del canvi de tactica, jo li he dit per
que només ha fet una justificació, voste, dient que 
varem canviar la tactiva, perque no ens puguin dir 
que féiem el que feiem. Aixo ho ha dit voste, no ho 
he dit jo, és a dir, únicament ha justificat el canvi 
d'una estrategia de Govern, en funció que li puguin 
dir o li puguin deixar dir una cosa, no en funció d'ob
jectius polítics. Aix-o és el que jo li he recriminat i li 
he dit amb un cert espant que m'havia escandalitzat, 
i és que és veritat, és que aixo 00 és de rebut, que una 
acció de govern estigui mediatitzada pel que puguin 
dir, I'aecept que pugui ser un lapsus, Sr. President. 

En relació amb el debat i a tota l'acció de prepa
ració del debat. Perdoni, pero jo el que Ji he demanat 
i li torn a demanar, és per que varen fer tata aquella 
histeria en relació a rebutjar una proposta adoptada 
sobre política general, per després, perdó, acceptar 
una proposta d'ajomar el debat de política general, 
per clesprés rebutjar la proposta de política turística, 
per tornar a posar el debat de política general que 
després, al final, sera un debat sobre política turísti
ca. Aixo és el que jo deman, per que s'ha fet aquesta 
finta, era molt més senzill acceptar que a hores d'ara 
era innecessari per excessivament proper en el temps 
al debat d'lnvestídura, fer un debat sobre política ge
neral, i faríem un debat sobre política turística, i fa
ríem aquest debat sobre política turística, i no havent
nos de queixar ara continuament que aixo no ha estat 
un debat sobre política general, sinó un debat sobre 
política turística. li deman, torn a demanar, quina in
tenció guarda, aíxó? Que és que ha volgut comprimir 
els dos dcbats en un per evitar-ne un, o simplement 
per demostrar que és el Govern qui imposa els seus 
criteris al Parlament? M'agradaria que m'ho contes
tas. 

Sí que hi ha hagut distorsió i desinformació per 
part del Govern en relació a determinats acords, de
terminades mocíons adoptades per majoria d'aquest 
Parlament, n'hi ha hagudes, n'hi ha hagudes, perque 
quan el nostre Grup Parlamentari va presentar una 
esmena a una Moció que facílitava al Govern, que des-
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bloquejava la possible paralització, si el Pla de Carrc
teres es feia b,~, que no es pogués aprovar cap Llei, un 
deIs seus Conse!lers, Sr. Cañe11as, i voste mateix, fins 
i tot convocava rodes ele premsa, perque aixo es veia 
als diaris, per elir que la nostra esmena i la decisió 
del Parlament era paralitzaelora i fins i tot hi ha hagut 
intents d'aixecar-se en contra el'aquesta decisió parla
mentaria a l'opinió pública de detrminats sectors de 
la pGblació. I jo crec que aixo no és correcte en unes 
adequades relacions Parlament-Govern, cree que s'ha 
eI'informar la població amb els seus concrets termes i 
simplement acceptar que mentre no estigui aprovat el 
Pla General ele Carreteres, simplement el Govern ha 
de remetre els estudis previs que obligatoriament 
s'han de fer per !Iei i per reglament, molts d'e11s o 
alguns (\'e11s, eI'aquesta mateixa Comunitat, per la vi
sió cI'aquest Parlament, perque no escapin a la super
visió parlamentaria que esta establerta a la Llei d'Or' 
denació del Terrtori. Res més. Veure'ls, el elia que 
aquests projectes entrin aquí i s'etemitzin aquí dins 
o no es lornin o no s'aprovin, 11a\'ors poelr;:111 parlar ele 
paralització, mentrstant, qui paralitza, ho dic una ve
gaela més. és el Govern, que no remet aquests estudis. 

Bé, jo he de elir en relació amb el terna de la plu
riterritorialitat que no puc estar d'acord amb la seva 
argumentació de cap manera, el fet que les estructu
res economiques de base siguin distintes, fa que l'a
plicació de les polítiques economiques hagin ele ser 
necessariarnent distintes, aix6 són el "A, B, e» ele J 'ac· 
tuació quant a polítca economica, i no és qüestió d'a
plicar amb menor o major intensitat unes mesures 
adoptades amb caracter general, es tracta d'adaptar 
aquestes mesures a diferents realitats estructurals 
que són les tres illes, i aquest és un tema que vos te 
no ha tengut en compte, i jo crec que oblidant el pri
mer condicionament fonamental, que és la situació de 
reaJitat física del nostre territorL el primer condicicr
nant estructural basic d'una acció dé política econo· 
mica. 

No vull insistir en el tema del Pla el'Ordenació d'o
ferta Turística en relació amb les Directrius d'Ordena
ció elel Territori, veig que, almanco, vos te i jo estam 
el'acore!, no sé si tots es membres del seu Govern hi cs· 
tarien, tenc els meU5 clubtes, pero, en qualsevol cas, 
en fi, m'alegraria que aquesta coincidencia o aquestes 
noces entre l'ordenació de l'oferta turística i l'ordena
ció del territori, fossin aviat una rcalitat, encara que 
haguéssin esta! benci:des pel bisbe de la pastoral a 
que es re feria el Se. Casasnovas. 

Miri, hi ha temes que no solament és que sigui o 
no sigui convenient dur a un debat sobre política ge
neral, és que hi ha temes que són absolutament ine
vitables a un debat sobre política general, que són els 
ternes que són el marc general del desenvolupament 
autonomic, el marc general deIs objectius de la polí' 
tica economica, d'ordenació del territori, etc., etc., 
aixo és inevitable a un debat de política general, no 
és que sigui o no sigui convenient, no és que voste 
hagi d'apreciár o no, Sr. President, la conveniencia de 
dur-los, és que si no, no és un debat sobre política ge
neral, que és el que no és aquest debat. 

Una precisió, només dir-li que la referencia als al
tres sectors, només, als sectors no turístics, comen;, 
indústria, agricultura, l'havia feta només referencia da 
al sector turístico Aixo és el que havia dit, no li he 
dit que voste no els hagués tocats, he dit que el trac
tament l'ha fet només referenciat en aixo. 

J, a la fi, expressar una alegria , Sr. President, I'a· 
legria ele constatar i agafar-li la paraula, en relació 
amb el que \'oste ha e!it, que els límits competencials 
deIs Con sclls J nsulars són aquells que estan cantin· 
guts a I'article 39, que aquesta era la seva opinió, en· 
cara que no fos la del seu Govern, esper que voste, 
encara que no necessáriament era la del seu Govem, 
o elel seu Grup, pereló, del seu Grup, ha dit del seu 
Grup, rectific, pero, bé, aquesta opinió és una opinió 
important. i esperam que aixi es reflectexi a l'acció 
del seu Govern en relació ::lI s Consells In sulars. 

Molles graci es, Sr, President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Quetglas. Moltes gracles. 
Té la paraula el Sr. President de la Comunitat 

Autonoma. 

EL SR. CA N ELLAS 1 FONS: 
Sr. President. Torn a comen¡;ar pel final, Sr. Quet

glas. Jo he elit que ho havia defensat dins el meu 
Grup, pero no perque n'hi hagués que creguessin que 
aixo no era així, sinó perque n'hi ha que esperaven 
molt més de la Llei de Consells Insulars, que queeli 
ciar. 

Miri, una vega da més, he de rebatre que la meya 
intervenció cJ'ahir fos únicament i exclusivament ele 
política turística, el que passa és que des ele l'optica 
turística, com es veu la política economica i quines 
actuacions s'han de seguir? Li agracli o no li agraeli, 
I aixo és política general, aixo és política general, d'un 
sector que no inclou els altres de sanitat, ni d'acció 
social, ni el de cultura, i aixo, pero és política gene
ral, sí senyor, és política general. Si ni tan soIs amb 
aixo som capa¡;os d'entendre'ns, malament ho ten
drem. 

El que és ben cert és que jo no entraré, em per 
eloni la paraula, no sé si és molt aelequada, Sr. Presi
dent, en el bugadarisme parlamentario Si en aquest 
Parlament es va dir, no per part elel meu Grup, que 
s'acc~ptava una esmena a una proposició perque en· 
cara era més restrictiva que la mateixa esmena, no 
som nosaltres qui ho deim, sinó els que posaren la 
petició, la proposta i els que acceptaren l'esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, sembla que seria convenient 

descansar deu minuis. A les vuit i quart, per favor, 
tornarem a recomen¡;ar la sessió que suspenem en 
aquest momento 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats . Recomen~am la sessIO. 
Pe! Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el 

seu Portaveu, Sr. Francesc Triay. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. President 

del Govern. Altres Grups que m'han precedit en l'ús 
de la paraula, li han criticat el contingut del seu dis
eurs, han interpretat una intenció de buidar de con
tingut un aItre debat aeordat, jo, si em permet, la 
broma, cree que l'han interpretat ineorrectament. 1 ja 
que aquí s'han tret fulls dominicals diocessanes, se'ns 
ha recordat l'antic1ericalisme historie del socialisme¡ 

superat sücialment, no tan soIs per posicions ideol~ , 
giques, voldria dir que el President ve aquí a compbr· 

a 
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J precepte pasqual , és aBo que es deia, corn a mínim, 
::na vegada cada any i per Pasqua Florida. 1 aquesta 
és la lectw'a que fa del Reglam en t, corn a rnáx im i 
coro a mínim, una vegada cada any, i prou. 1 pcr aixo 
ha juntat aqLú cls dos contiguts i sortir-ne d 'una ve
gada. Crec, Sr. President, que a la sortida 1i poden do
o.ar el bitlJet de compUmcnt, i f ins a ('any que ve. 

Nosaltres que, com die, aquest ao'Liclerical1sme 
historie el tenim bastant superat, no li demanarem 
una comunió diaria, perque potser també seria un ex
cés de beateria, pero una certa practica més freqüent 
no vendria malament, i per aixó mantendrem la nos
tra proposta que varem fer a la Junta de Portaveus 
¡ que va ser aprovada, de fer un debat especial sobre 
turisme, i en proposarem d'altres, al llarg de la Le
gislatura, perque creim que és un estricte dret regla
mentari que tenim els Diputats i els Grups Parlamen
taris quan creguem que aixo és oportú, que el tema 
ho mereix i la Junta de Portaveus, logicament, majo
ritariament, ho accepti. 

Sr. President, ha estat laconic 'luan ha donat res
posta a aquest dueto que ha fet amb el Portaveu 
d'Unió Mallorquina, i li ha dit, a tot el que voste diu, 
amen. D'acord. No fa falta repetir'ho, no som victi
mista, pero tot el que voste diu té la més absoluta 
raó. Ido no, Sr. President, no té la raó el seu amen, 
jo no he ele polcmitzar amb Unió Mallol'Cjuina, pcr:') amb 
voste sí, que és el titular d'aquest debato Aquesta es 
una qüestió, h deIs greuges comparatius, la de la ba
lan<;a d'ir.gressos i des peses de les Adminis tracions 
Públiques de les Illes Balears, que continuament es 
ve repetint i duent a aquesta tribuna i duent als mit
jans de comunicació d'una manera reiterada, i ja vam 
demostrar, l'any passat, amb · xifres, que era inconsis
tent, que no hi havia raó de ser, que no eren certs 
aquets desequilibris, aquestes discriminacions amb la 
nostra Comunitat. 

El Llibre Elanc de Turisme, que és un bon ins
trument i que cree que facilitara molta feina parla
mentaria aquesta tasca, aquest document elaborat per 
la Universitat, es fa a les concIusions ressó d'aquest 
tema i diu textualment: «Aquest tipus de calculs re
quereix uns estudis molt rigorosos per la seva dificul
tat, i un deis punts de partida són les taules imput
output de les Balears, que s'han finalitzat recentment. 
Bé, aquestes taules imput-output han costat molts de 
milions, les ha pagades el Govern de la Comunitat 
Autónoma, estan fetes amb dades de 1983, pero és el 
millor que tenim, el més complert, el més car, el més 
extenso Ido les hem estudiades, hem estudiat aquestes 
taules imput-output, quines conc1usions es poden 
treure en relació amb aquest tema de la balan~a de 
les administracions públiques a les Illes Balears. 
I quines són les concIusions que podem treure? Per
metin que els ho digui amb exactitud, que no és cert 
que la carrega impositiva o fiscal que suporta la ren
da del habitants de les Illes sigui relativament més 
gran a h corresponent al conjunt de l'Estat. La nos
tra participació és del 2,01, tenint en compte que el 
pes de h renda de les Il1es Balears és el 207, parti
cipam, per tant, amb els imposts estatals, per davall 
de la no"tra renda regional, és més, la pressió fiscal 
a les Illes Balears és inferior a la del conjunt de l'Es
tat, nosaltres aportam el 16,12 del producte interior 
brut regional, la mitjana nacional és del 16,56. No és 
cert, Sr. President, que el pes relatiu de les cotitza
cions socials a Balears sigui superior a la d'Espanya, 

la suma de totes les cotitzacions socials a Balears, 
tant per seguretat social com per a funcionaris pú
blics representen 1,91%, la població activa nostra és 
el 2.12, superior a la nostra participació. Tampoc no 
és cert que el volum de les prestacions socials sigui 
a Balears inferior al conjunt espanyol. La mitjana es
panyola és de 88.000, la mitjana espanyola, perdó, és 
de 84.600 Pts. de prestacions, i la de Balears de 88.900, 
favorable també a les Illes Balears. I tampoc no és 
cert, i aixó potser sigui el més important, que les in
versions reals de les administracions públiques siguin 
a Balears inferiors a les que es donen al conjunt de 
l'Estat. La inversió real del 1983, únic any que es pot 
fer aquest estudi, va ser c:xactament el 2,03% del con
junt de l'Estat, i hem d'assenyalar que aixo és supe
rior als ingressos percebuts per les administracions 
públiques, en concepte d'imposts que, com he dit an
teriorment, és del 2,01. Pcr tant, jo crec que ja és hora 
de donar a cada cosa el seu pes, ja és hora de deixar 
ele banda aquestes rcivinc!icacions inconsistents, aques
tes cxpoliacions fantasmals que realment no admeten 
cap analisi seriosa, que rcalment són, com eleia fa un 
moment el Sr. President, parlamyntarisme de bugade
res. parlamcntarisme sense justificació, sense base 
real , sense xifres contrastades, les millors, lcs més 
cares, les que recomana, precisament per fugir d'una 
analisi superficial el Llibre Elanc del Turisme, elabo
rat per la Universitat. 1 ho dic al comen<;ament, per
que no sigui que al final el temps no em basti i no ho 
pogués c1ir. 

1 quina és- la valoració que feim del discurs del 
President ahir davant aquesta Cambra? Una visió 
autocomplaent de l'economia balear, amb breus i lleu
geres pinzellades sobre els aspectes negatius. Un diag
nostic d'excepció venturosa, paraules textuals que 
irradia prosperitat en la major renda per capita i un 
nivell de vida satisfactória. Aquesta és precisament la 
versió de la minoria opulenta de la nostra societat. 

Crec que és el moment oportú, aquest debat, per 
incidir amb molta més intensitat sobre les cares fos
ques, que el President va esmentar, i que en alguns 
casos són ben negres, de la nostra economia, per3 no 
tan sois de la nostra economia, sinó també de la nos
tra wcietat, amb un abast més global, com correspon, 
entenc jo, i han entes també altres Portaveus que han 
pres la paraula, amb un abast més global com corres
pon a un debat de l'orientació política general del 
Govern. 

L'avaluació de l'agricultura, no hi ha dubte que 
coincidim en la seva descripció, no pot ser d'altra ma
nera, perdua de pes, perdua de poder adquisitiu, coin
cielim en la valoració moral de derrota, moral de 
derrota de qui? Desmoralitzaeió del" pages i derrota i 
fracas d'un Govern que fa quatre anys que governa, 
i en quatre anys no ha esta t capa~ de superar aquesta 
situació d'agricultura de supervivencia, que vos te ha 
qua!ificat, primer la va qualificar així el Sr. Conseller 
i després vost~. Anam claríssimament cap a la desapa
rició de l'agricultura si descomptam petits redols de 
Sa Pobla o de Sant loan o de Muro o de Menorca, a 
termini fixat, i quina política ens proposa? En primer 
Iloc, hem d'agrair el reco neixement explícit del seu 
fracas, fin s ara s'havia amagat, en aquest moment ja 
no é" possible, la situació d'estat de coma de l'agri
cultura, la seva situació moribunda realment ja no 
permet amagar per més temps, aquí, a aquest Parla
ment, als Diputats ni a l'opinió pública, i per aixo 
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vos tes es posen la bena abans de rebre el cop, i fan 
bé i és ben logic, perquc no hi ha altra responsabili
tat, en aquest moment, amb plenes competencies que 
la seva. 

Vos te proposa unéS solucions generiques, jo no hi 
entraré, esperarem, com ha recomanat a altres Porta
veus, esperarem els decrets, les lleis, les mesures de 
govern i cls esperarem resignats, vull dir, així, resig
nats perque és difícil que puguem pensar que conei
xent la trajectoria d'aquest Govem, anirem més enlla 
d'un verbalisme purament voluntarista i que, per tant, 
hi hagi motius reals per una confianc;a que, des del 
Govern, es rompran les tendencies negatives, es fara 
una inflacció i hi haura un canvi cap al futur, en rela' 
ció a l'agriculiura. 

Uns exemples que encara que puguin semblar 
anecdotics, reflecteixen aquesta siluació. Durant deu 
anys s'ha anat elaborant, del 73 al 83, una memoria 
anual sobre l'estat de l'agricultura a Balears, precisa
ment el 83 és quan es Licixa ele ler aquesta recopila
ció de dades de l'economia agrícola balear. Potser es 
deixa de fer perque el Sr. Simarro la feia i el fan Con
seller, i ja ningú no continua aquesta feina, aquest és 
el resultat. Les noves depuradores estan ja comenc;ant 
a tirar importantíssims volums d'aigua a la mar, on 
és la política d'investigació deIs efectes dels reguius 
amb aigües residuals, per cercar els nous productes, 
els seus mercats, la capacitació professional neces
saria. 

la seva visió de la indústria, crec que ha estat bas
tant més benevola que la seva crítica o analisi de l'a
gricultura, la indústria es troba estancada, fa deu 
anys que es troba estancada, practicament no creix en 
absolut, també per pes, perd pes cada any, i si sepa
ram aques sectors industrials lligats directament al 
turisme, el que és la indústria de ' manufactura, la in
dústria d'exportació, amb alguna excepció de la biju
teria, pero que ja hi ha hagut aquí comentaris que ja 
el futur no el té massa ciar, esta en precarietat i en 
crisi. És més, la inversió industrial ha disminuIt el 
50% en sis anys, la població ocupada a la indústria 
també disminueix dia a dia, diuen els economistes 
que de l'estancament industrial anam d'una manera 
franca i progressiva cap a la pura desindustrialitza
ció, i el Govern ha corregit, ha intervengut positiva
ment? Dues accions, ben poca cosa i ben pocs resul' 
tats, subvencions d'interessos a credits, que s'han 
repartit els bancs i uns empresaris que igualment ha
guessin fet les inversions que han fet amb aquests 
credits subvencionats, i unes propostes de reindustria
litzacó que, en aquest moment, encara no han passat 
del paper. Va dir ahir que la culpa és de Madrid, bé, 
aixo ja ho sabem, la culpa sempre és de Madrid, les 
popes per a nosaltres i els ossos per als altres. 

No hi ha cap dubte que la desaparició de l'agri
cultura i l'estancament industrial condueixen a una 
dependencia economica cada vegada major, que la 
manca d'inversió industrial i de renovació agro-pecua
ria no tan soIs té conseqüencies economiques gene
rals, estadístiques, abstractes, sinó que unes impor
tants conseqüencies socials. El que el sector turístic 
requereix i aquí no es produeix, provoca la baixa par
cipació deIs assalariats dins el conjunt de la nostra 
renda regional, impossibilita donar feina a treballa
dors més qualificats a les nostres illes, i, per aixo, les 
rendes salarials a Balears, i aixo s'ha de saber, és així, 
és així de dur, són més baixes que la mitjana nacio-

nal. Per tant, aquesta necessana política de recobra
ment agrari i de renovació industrial, té incidencia no 
tan soIs a[s nivells salarials, tan soIs als nivells d'ocu
pació, a la qualificació professional, sinó que fins i tot 
també té una importancia substancial sobre el pes de 
l'estacionalitat dins la nostra economia. Parlen les xi, 
fres per si soles. La dependencia creix cada any, en sis 
anys, hem augmentat el nostre producte interior brut 
en un quasi 14%, pero, i la balanc;a comercial, com ha 
augmentat el deficit? Un 54,5%. Quin és el resultat de 
tot aixo ?Una evolució fortament clecreixent del saldo 
de la nos1ra balanc;a de pagaments, les xifres, jo les 
trobo escandaloses. A l'any 83, en pessetes constants, 
naturalment, la npstra economia va produir un saldo 
positiu de 40.000 milions de pessetes. I a l'any 87 s'es
tima que en produira 6.000, amb demandes turístiques 
maximes, com han estat les deIs dos darrers anys, els 
resultats de la nostra economia, cada vegada en con
junt, són menors. 

És indubtable que hem vis cut dos anys d'un crei
xement de la demanda turística espectacular, d'un 
14%, i que aixo ha produ'it un increment de producte 
interior brut, ha produIt un increment de renda regio
nal. Pero, quina consistencia tenen aquests resultats a 
mitjan i llarg termini, pcrque no hem de perdre la 
perspectiva. En conjunt, del 80 al 86, el creixement no 
esta més que al 2%, i és més, hi ha hagut cinc anys, 
en el darrer deceni, des de l'any 74, cinc anys que han 
estat negatius, que hi ha hagut decaigudes, decreixe
ments. Per tant, la nostra poítica no pot ser d'altra, la 
política que el Govern ha de fer, la que se li ve recla
mant d'una manera contínua, que l'ordenació del 
territori, urbanisme, paisatge, infraestructures, quali
tat-preu que suposa qualitat d'oferta, no hi ha cap 
dubte, qualitat deIs establiments, és l'única manera de 
produir efeetes estables a mitjan i llarg termini. I el 
que és molt important i previ, entenc jo, previ a 
aquest pacte intersectorial de bona presentació, com 
a titular, pero de confusíssim contigut, cree que pre
viament a aixo, hem de cercar la reinversió d'aquests 
extraordinaris beneficis del sector turístic a la renova' 
ció hotelera, i aixo exigeix dialeg social, exigeix dialeg 
no ambiaixat, no un dialeg unilateral, un dileg com
plert amb tots els agents socials, amb e1s sindicats, 
també, mol especialment. 

Cree, Sr. President, que no hauria de ser motiu 
d'orgull per a nosaltres que en aquests darrers anys 
s'hagin produ'it importacions quantioses de capitals 
turísLics a altres paIsos, a altres Comunitats Autono
mes, francament, cree que davant les necessitats iro
perioses de reconversió de la nostra planta hotelera, 
és un orgull ben provincia, presumir que els beneficis 
que aquí es produeixen van a crear noves zones tuns
tiques, noves instaHacions a Indon"~sia, Santo Domingo, 
Mexic o a altres Comunitats Espanyoles, Aleshores, 
ai~o són indicadors macroeconómics, i els indicadors 
familiars, que ens conten? Una distribució de la renda .:" 
de les més de~equilibrades d'Espanya, un desfasaroent 
entre renda per capita, la primera, per províncies i 
qualitat de vida, de desset Comunitats Autonoroes¡ 
l'onzc és la nostra, amb indicadors de qualitat de vi
venda, de tractament de feros, de condicions urbaní~ 
tiques dins aquest conjunt ja anam molt per davall de. 
la mitjana nacional, un percentage de treballadors 
assalariats que, essent lleugerament superior a l'espa~ 
nyol, participa dins el CODjunt regional per davall del 
que és el conjunt de la nació, CIar, i diran, bé, aixo de 
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ui és re ponsabili tat? Nosaltres no en sabem res. 
~eDyors del Govern, Sr. President, cree q ue .tots els 
poders públics, tots e ls poders públics teneD capacitat 
d'inddir sobre .aquesta realitat, i roolt especialment el 
Govern de la Comunitat Autónoma, el Govern de la 
Comunilat Autonoma que és qui pot influir d'una 
manera d irecta sobre agri ultura, sobre jndústria, so
bre el tenit ori, obre el turisme. 

Pero, és més, aqu sta societat no tra, que se'ns 
presenta eom a d'economia exhuberant, un moment 
venturós, amb un nivell de vida satisfactori per a 
tothom, després d'una Legislatura conservadora i sota 
aquests ropatges lluents, amaga moHes nafres. Som 
un deIs darrers llocs en Comunitats Autonomes, amb 
despesa a la lluita contra les drogues. A Mallorca, per 
exemple, perque no se circumscriu aquest problema a 
I'illa de Mallorca, hi ha 28 pobles que no tenen aigua 
i que no tenen clavegueram, i d'aquests pobles n'hi ha 
molts que són la capital del municipi, Sineu, Petra, 
Santa Margalida, Campos, Sant Lloren¡;:, etc., s'ha dit, 
pero, ho he de repetir, acaba la temporada turística 
i es produeix un fortíssim increment de la mendicitat 
a les nos tres ilJes. Les comunitats basiques familiars, 
tenint en compte que som una Comunitat que en el 
conjunt té un consum un 30% superior a la mitjana 
nacional. estam per davall deIs indicadors basics de 
comoditat en tots aquests serveis, diríem, mínims, 
aigua corrent a les cases, per davall de la renda na
cional, e1ements per encalentir aigua domestica, per 
davall de la renda nacionªl, la mitjana nacional de 
consum, telefon per dávall de la mitjana. nacional, 
rentadores automatiques en els domicilis, per davall, 
que vol dir aixo? L'índex de lectura més baix d'Espa
nya, la menor inversió en teatre de tates les Comuni
tats Autónomes, l'analfabetisme, esmentat aquí, un 
deIs indicadors més lamentables i, a la vegada, més 
clars de les greus injustícies que la nostra Comunitat, 
la nostra societat pateix. 

Com escriu Miquel Aleñar, diu, «el fet que a Ba
lears el consum per habitant sigui més elevat que el 
mitja nacional, no reflecteix, com sembla, una cota de 
benestar general, sinó una forta concentracíó de la 
renda i del consum als seus nivells més elevats». O si
gui, que la cara uberrima de la nostra economia n'a
maga d'<lltres de gens afalagadores, i que les minories 
onulentes , s'hi contraposen, no tan sois classes mit
janes i treballadores, que participen poc d'aquesta 
prosperitat, sinó autentiques borses d'indigencia i de 
marginació que no hi participen gens. Aquesta situa
ció no permet cap política de deixar fer ni deixar pas
sal' deis poders públics, hem de descartar, des del 
punt de vista socialista, I'imprescindible, no tan soIs 
descartar, sinó contra-atacar qualsevol pressió ideola
gica de darwinisme social, de supervivencia deis més 
artes que les posicions conservadores libepls sem
pre suposen. És necessari aplicar una sensibilitat so
cial molt més solidaria, una visió deIs problemes de 
molt mé., ampli abast, un gran angular que ens per
meti veure la totalitat de les force s socials i de -les 
classes i deIs sectors, no podem veure, Sr. President, 
la realitat social amb les limitacions de l'ase que dóna 
vol tes a b sÍnia perque ja és hora de llevarnos les cu
cales que impedeixen veure tot el voltant. 

Sense perjudici del praxim debat sobre turisme, 
voldria fixar la posició en dues qüestions que han es
tat aquí reiteradament esmentades i exposades. El Pla 
d'Ordenació de l'Oferta Turítica, Sr. President, aquí, 

avui que és dia de futbol, el linier hauria d'aixecar la 
bandera, outside total del Govern. Ho va dir el Presi
dent ahir i ho diu el preambul de Decret de Mesures 
Transitóries, s'esta en avan<;ada elaboració d'un Pla 
d'Ordenació de rOferta Turística, no pot ser, Sr. Pre
sident, no pot ser, la Llei no ho permet, la Llei diu 
que si raons d'urgencia ho aconsellen, el Consell de 
Govern podra autoritzar-ne l'elaboració amb l'aprova
ció previa del Parlament. Com pot ser que estigui en 
avan<,:ada e1aboració si el Parlament no ha donat cap 
aprovació, autorització previa, en base a cap criteri? 
Així ho diu la Disposició Transitoria Única de la Llei 
d'Ordenació Territorial, nosaItres no hi vam estar d'a
cord amb aixo, aixo és un artide que nosaltres no 
vare m compartir, creim que les Directrius Territorials 
han d'anar sempre per endavant d'aquests plans sec
torials i d'aquests plans territorials parcials, pero es 
va tenir majoria, es va aprovar, ha hem de complir 
tots, jo cree que el Govern és el primer que ho ha de 
complir, i que la lletra impresa d'un butlletí oficial i 
la paraula super-autoritzada d'un President ho des
menteixi, cree que és preocupant, supas que és un 

, malentes, en aqualsevol cas, no hi ha dubte que amb 
aquesta qüestió hi ha una doble anticipació. El Pre
sident, no tan soIs se'ns vol anticipar al debat de po
lítica turística, en aquesta qüestió concreta del Pla 
d'Ordenació, sinó que es vol anticipar a la comunica
ció que necessariament, en compliment d'aquesta dis
posició de la Llei, ha de fer al Parlament amb els cTÍ' 
teris per fer el Pla d'Ordenació Turística. Aquí queda 
aquesta qüestió, tendrem temps, més que sobrat d'en
trar-hi amb tot detall. 

Els Decrets Provisionals, I'altre tema en que volia 
fixar la meya posició i la del meu Grup. El 1984, deis 
30 metres, Mesures d'Ordenació d'Establiments hote
lers i Allotjaments Extrahotelers, ens deia el Sr. Pre
sident ahir, amb gran satisfacció, almanco jo el vaig 
interpretar així, s'ha complert. Jo el primer que vaig 
pensar és que devia ser una cosa estanya que un De
cret es compleixi, perque realment ha va dir amb una 
rotunditat com a d'excepció, pero no, Sr. President, 
no s'ha complert, no s'ha complert, ni s'ha complert 
amb una construcció brutal d'apartaments que no 
compleixcn aquest decret, sinó que tampoc no s'ha 
complert en moltes construccions hoteleres. Voste ho 
ha de saber, i ho han de saber els membres del GO
vern, perque ho sap tothom, tothom sap que hi ha 
dobles jocs de projectes, que en presenten uns als 
Ajuntamcnts i uns aItres a la ConselIeria, els de la 
Conselleria compleixen la norma de la Conselleria, els 
deIs Ajuntaments compleixen les de l'Ajuntament, i 
després construeixen el més favorable, que les habi
tacions es presenten com inaividuals són dobles, per 
tant, ia no són 30, són 15, i que ningú no fiscalitza en 
absolut, que no hi ha cap inspecció i que cadascú fa 
el que vol, i a¡;:ó sembla que ve aquí i diu, no, s'ha 
complert, bé, ha parlat. «ex-cathedra», s'ha complert 
sense cap aItra limitació. És de coneixement general 
que hi ha hagut un incompliment generalitzat d'a
quest Decret. 

1 del nou? El de 1987, 60 metres, Mesures Transi
tóries d'Ordenació Turística. Aquest és molt més fa
cil, ia. a aouest ia no fa falta incomplir-lo, en aquest 
ja hi ha 60.000 places compromeses, per tant, per que 
s'ha d'incomplir aquest Decret, si tothom ja té de sor
tida el registre d'entrada a la Conselleria de Turisme 
i 60.000 places, si n'hi ha per estana, moltes més de 
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les que es podran construir en diversos anys, per tant, 
aquí, ja, l'operació és perfecta. Bona imatge per al 
Govern, bona imatge per al Conseller, i sense perdre 
cap amic. Tothom content, aixo sí, 60.000 pIaces com 
a conseqüencia de tota la divulgació, la tramitació, el 
debat sense mesures previes, que s'haguessin pogut 
prendre perfectament, suposa, no tan soIs que ja no 
hi haura peticions que s'hagin d'adaptar a aquest De
cret, és que realment s'ha produtt una acceleració, han 
provocat vostes un efecte absolutament negatiu, han 
incrementat innecessariament ofertes que en diversos 
anys no s'haguessin presentant, logicament, ningú no 
vol perdre el dret a tenir opció a consrrUlr amb un 
Decret menys restrictiu, més favorable. 

Nosaltres creim que aquesta és una qüestió que 
necessariament ha de ser incorporada a una Llei del 
Parlament, que aquest Decret ha de ser convertit en 
Llei, perque no tan soIs exclou d'aplicació unes deter
minades categories, no tan soIs crea condicions urba
nístiques de compliment mínim, sinó que, endemés, 
posa en marxa una reconversió hotelera i que, ende
més, s'han d'incrementar necessariament, és impres
cindible, no basta dir, bé, tal vega da qualcú no l'han 
pogut controlar, no, s'han de controlar intensament i 
s'han d'inspeccionar amb tota la veritat les obres que 
es fan per evitar els incompliments generals. 

El Presi'dent ens va transmetre ahir una imatge. 
una visió harmonica unitaria de la seva acció de go
vern, es va parlar d'un acte interinstitucional, la imat
ge brillant del gegant que ajuda els petits, d'unes 
corrdges de transmissió, ben engreixades que fan 
funcionar d'una manera cadenciosa tota la societat i 
tota l'economia. Pero els Consellers quan vénen aquí 
al Parlament, compareixen o guan compareixen da
vant l'opinió pública i detallen els seus punts de vis
fa, no concorden amb e1s seu s plantejaments. Hi ha 
contradiccions importants internes, la Buita contra 
l'especulació de les terres agraries, bandera, la Conse
lleria d'Agricultura, limitar les expectatives d'edifica
ció dins els terrenys rústics, per facilitar l'accés a la 
terra deIs pagesos, i que aquesta adquisició i inversió 
en terres pugu; donar una rendibilitat agraria, esta en 
absoluta contraposició amb la terciarització del sol 
rústic que s'esta promovent d'una manera total des 
d'altres ConseBeries del mateix Govern, tota classe 
d'usos turístics, molts i variats tenen possibilitat de 
der-se discoteques, restaurants, camps de golf, centres 
comercials, pares aquatics, apartaments, centres ge
riatrics, tot hi cap, principi basic de l'Escolastica, 
Sr. President, no es pot simultaniament defensar una 
cosa i la contraria. 

Es vol regular !'autorització d'allotjaments turÍs
tics, qualitat, estandarts bons per als establiments, 
pero aixo no es pot fer d'esquena als plantejaments 
urbanístics que des del mateix Govern s'avalen i s'a
proven, si valen uns me tres quadrats mínims per pla
<;a turística, no li donin més voltes, aixo no és un 
problema d'una Conselleria de Turisme, aixo és un 
problema urbanístic, aixo és un problema de fixar el 
mínim per pla<;a que es vol que hi hagi i quina edifi
cabilitat suposa per als plantejaments urbanístics 
deIs municpis turístics, i a partir d'aquí no hi haura 
escapatoria, ni. bungalws, ni vivendes adosades ni vi
vendes familíars ni vivendes socials, s'haura de COffi

plir a totes les zones que es qualifiquin de turístiques 
i s'haura acabat aquest actual mercat negre fora deIs 
registres deIs mercats i de la inspecció de la pr.opia 

Conselleria. Si ho volen fer, ho poden fer, la resta és 
donar peu a subterfugis. 

Volen fer una política turística que exigeix la pro
tecció del medi natural i la contenció del creixement, 
pero són restrictius els plans generals?, són restricti
ves les normes subsidiaries que el Govern aprova? 
S'ha esmentat ante;-iorment, professor Rullán, 2,5 mi
lions la capacitat del terreny qualificat no edificat en
cara a Mallorca. f'.s més, municipis que volen ser res
trictius en els seus planejaments no troben més que 
dificultats. 

Realment, «lagarto lagarto», la delimitació deIs 
espals naturals, aquí no en parlem, ja fa anys que ho 
esperam, anys esperant la delimitació definitiva i les 
mesures de gestió i de protecció urbanística deIs es
pais naturals. f'.s realment difícil, a aquestes altures 
i amb aquests temes concrets,' :r;epetits aquí, a aquesta 
tribuna, per les mateixes persones, pels mateixos 
Grups Parlamentaris davant el mateix Govern o, com 
a mÍnim, del mateix President, realment poder-se en
cisar per les bones paraules. 

La planificació. Tots parlen ara de planificació, ja 
es parla que hi ha una nova tactica, un nou planteja
ment a causa de la pressió del Parlament, de l'opinió 
pública, de les ganes de fer-ho bé. La planificació és 
notícia, la planificació dóna bona imatge, és progres
sista, i tothom vol ser progressista, encara que sigui 
de dretes, pero arriben aIgun dia aquí els documents 
vinculants el'aquesta planificació? Arriba mai el final 
d'aquest camí? Ro veurem nosaltres o seran els nos
tres successors, ja, en aquesta Cambra? Jo crec que 
vos tes parlen de pIanificació, pero realment, el que 
els agrada, eIs que els ret, el que eIs va bé és el sis
tema d'autoritzacions puntuals, el sistema d'improvit
zació, el pur decisionisme del dia a dia, purament dis
crecional. i moltes vegades bastant arbitrari, pero la 
planificació és la seguretat jurídica, precisament, la 
planifica ció és el futur, la resta és el passat i el favor, 
tots ho sabem. EIs sistemes d'autoritzacions indivi· 
duals són sistemes que afavoreixen, són sistemes que 
permeten, permissius, de cada cas allladament, de no 
haver-hi visió de conjunt. 1 és necessaria no tan soIs 
la planificació del territori, tan reiterada, la planifica
cació economica regional, pereluda, l'estratosfera d'a
quest Parlament, hem de planificar els serveis socials, 
la planificació sanitaria, que no acaba en la fixació 
deIs centres possibles, que ha de tenir una contrapar
tida i una continuació amb una coordinació hospitala
ria i de recursos públics. 

El Llibre Blanc de Turisme, si em permet, Sr. Pre
sident, tornar-lo a esmentar, perque m'ha agradat bas
tant, diu que els sectors economics més directament 
relacionats amb el turisme han de ser cada dia més 
conscients del fet que l'activitat que desenvolupen i el 
rendiment que n'obtenen com a contraprestació al seu 
esfor<; es materialitzen per la utilització d'un patrimoni 
paisatgístic i cultural de la mateixa societat de les nos
tres illes. El Govern no protegeix, no gestiona el patri
moni paisatgístic, pero, i el patrimoni cultural? 

El President diu que li fa oi parlar de cultura, jo 
trobo que fa prou falta, no ho ha dit, ha he mal entes. 
Tenim un gran patrimoni heretat, és indiscutible, i tam
bé és indiscutible que tenim uns nivells culturals molt 
baixos, potser ha hagim de dir fluix, pero és així, te
nim uns nivells cultural s molt baixos. Aquesta és ]a si
tuació i pujar aquests nivells, mantenir, rehabilitar. 
utilitzar aquest patrimoni arqueologic, arquitectonic, 
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de taL tip us, exi~ejx. un esfor'9 mancomunat, un esfor~ 
de totes les instlluCIOl1S, un. su~ar. csfo~-~os. de recur-

s escasSos que tates les mstltuc lo ns unpilcades te
s~n és necessari un pac te c ultw'al, é necessari per 
~er 'aquests mu~eus nous q~e falten, p~r a aquesta Or
questra S irnPomca q ue lefllrn ~ .u:n mv711 qu . no es 
correspon amb les nostre posslblhtals nI tan sol amb 
el que alLres Comunitals Aulonomc com la noslra te
nen, el teatre a J'ab~ t de tothom, l'arqueologia i el pa
lriroani arqtd teclOm , c tc. 

Han passat quatre m eso" Sr. Pre ident, jara ja 
nO vu ll parlar del eu Ii scur, sin) que vull parlar de 
la gest.ió d'aquesls quaLr mesas, sup ' , que J1¡ entra, 
Ibgi ament, en un debal d'orien tació general de la po
lítica del o cm. bS un<l mica Jlarg, 'í. p.\'e com qu 
és una vegada cada any. 

Jo crec que no han canviat de tactica, Sr. Presi
dent, jo c ree qu aix~) no és així, han canviat el cliscurs 
que ve aqur a [ r molt poques \'Cg~c1es, no de Ulctica, 
pero entre aquest discurs i la rcalitat, trabo que no hi 
trobarem O1aSSa punts de confluenciCl, pcrque quin ha 
estat, aquesLs quatre mesos, la realitat de la seva ¡?:es
tió? La hi diré, per a voste i per al s alU-es Consellers, 
que en aqu~st temn sí que han acLu:J\ amb una unitat 
de criterio Ha estat facil fer declaracions de queixa, de
c1aracions de plany grandiloqüent i fins i tot grollercs, 
en algun cas. «Madrid me mala», un signe general de 
tot el Govern i tots en marxa a tates les Comissions, 
que tots cJs problemcs que tenen a la seva Conselleria 
són de Madrid, pero és difícil governar, és difícil, aixo 
era facil, pero I'altre és difícil. Repassats els Butlletins 
Oficials de la Comunitat Autonoma. de quatre mesas, 
hi hem trobat molt poca cosa, nomenaments, reorga
nitzacions, reestructuracions organiques per crear no
ves Direccions, tramits d'cxpedients normals, ben po
ques mesures de govern, ben pocs projectes de Hei han 
entrat, nous, a aquesta Cambra, que no siguin els sal
dos de l'anterior Legislatura, realment, és clar que 
aquesta és la política. Voste diu, no, no hem fet vic
timisme aquesta vegada, no, aquesta vegada aquí dins, 
ahir, no ha fet victimisme, pero fa quatre mesos que 
no fan altra cosa. 

Aixo, aquest enfrentament, ja sé que és paraula uti
Iitzada, aquesta imatgc permanent d'un enemic exterior, 
aquest enemic exterior que ens impedeix ser nosaltres 
mateixos, jo em recorda un poc aquestes baralles que 
hi ha de cafe, que sempre n'hi ha un que diu, «coger
me, que le mato», i clar, i ja esta, i així ja queda bé, 
ha quedat com una persona valerosa davant deIs seus 
amics. Jo crec que es mostren massa neOfits encara, 
massa conversos, no fa falta que facin aquestes demos
tracions tan perrnanents d'aquest autonomisme i d'a
quest nacionalisme, d'aquest independentisme, jo vol
dria saber que significa que la llengua i ¡'cconomia són 
les úniques vi es per ser independents, per exemple, és 
que hem de ser independents? És que vostes defensen 
ser independents? No sabíem res, aixo ens ha vingut 
ben de nou. 

Quan semblava que havíem superat el cantonalis
me insular, die semblava, perque sembla que aixo coeja, 
encara, ara els toca representar un aversalisme groc, 
quan comen¡;:aran a superar tants de particularismes, 
tants de suposats greuges comparatius que no aguan
ten una analisi tecnica, económica, imparcial? És que 
hi ha tan tes Comunitats Autonomes expoliades, margi
nades, comparativament agreujades com governs té la 
elreta. El día que governin tota Espanya, falta bastant, 

tata Espanya sera un greuge comparatiu. Sumarem, no 
cent, sumarem mil ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, esta passant de deu minuts, si dema

na compliment als altres, compleixi \'oste amb el temps. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 
Gracies, Sr. President per la seva generositat, mol

tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, sí, té la paraula el Sr. President de la Comunitat. 

EL SR. CAÑELLAS 1 FONS: 
Gracies, Sr. President. Crec que poques vegades 

s'ha estrevengut que jo sortís a aquesta tribuna, a no 
ser per felicitar el Partit Socialista de Mallorca-Entesa 
de l'Esquerra de Menorca, que salia ser, més o manco, 
el que ocorria normalment a aguesl debat. Avui, per 
primera vegada, he de felicitar el Portaveu Socialista. 
Ha vengut aquí a mantcnir el dcbat sobre el turisme, 
i ha estat httbil, no n'ha parlat. S'ha ignorat, exepte dos 
pur.ts concrets i determinats que li anaven bé per par-
121', d'orclcnació del territori, que és el seu fo1't, no ha 
parlat e1el discurs d'ahir. J, a més, Ji ha guanyat al Par
tit Socialista de Mallorca-Entesa de l'Esquerra ele Me
norca, quant a veure el caire trist ele cadascuna de les 
postures. L'únic que no ha encertat és que només hi 
hagi victimisme eles de les Comunitats governades per 
les rarces no socialist~s, n'hi ha qualcuna de socialista 
que es queixa fort ferm. Pero molt. Per alguna cosa 
sera. 

Pero miri, voste ha plantejat una negació rotunda 
de totes les nos tres manifestacions respecte deis pro
blemes de finanr,:ació, deIs problcmes que el Portaveu 
del Grup d'Unió Mallorquina ha exposat des d'aquesta 
tribuna i als que jo, perque aItres vegades els havíem 
fet nosalLres mateixos, he donat suport rotundament, 
pero hi ha la casualitat que, a ]'hora de treure xifres 
reals, sí, reals i exactes, ag-afa les ele, com a molt a prop 
ele l'any 83, perque no en tenim d'altres, no en tenim 
d'altres que a voste ]i mereixin suficient caDacitat su
ficient valor, perque són les fetes ,;obre les' taules' im
put-output que voste analitza a la seva manera, que vos- ' 
te dóna per bones, i que si hi ha quaJcú que pontifiqui 
des d'aquí dalt, en aquests temes, voste agafa uns re
sultats d'unes xifres, unes dades i les dóna aquí. Espe
rem que aquestes dades mateixes de l'any 83 les ten
guem deIs successius, perque l'any 83, preciSRment, va 
ser I'any en que va comem;:ar l'autonomia. 

J que jo no puc acceptar és que la visió que nos
aItres donarem sigui.la visió d'una minoria opulenta, 
perquc, carall!, si les· minories opulentes són les que 
nosaltres representam, ja m'ha donat voste la raó, és 
que la majoria d'aquestes i!les és una majoria real
ment opulenta, i no la minoria tragica que voste ha vol
gut representar aquí. Perque el nostre és un Govem 
continu'ista, és ver, i jo no el vaig enganar, jo els vaig 
dir el dia del debat d'Investidura que no esperassin 
grans canvis, que era una conLÍnuació de la política 
duta a terme durant quatre anys, i per una raó molt 
senzilla, molt clara i molt rotunda, perque en aquesta 
política era la que li havia donat un suport l'electorat, 
per tant, ara s'estranya que no venguin canvis, 110 s'es
tranyí, els canvis hi seran en allo que fací falta, en allo 
puntual, pero no en les línies mestres de la nostra ac-
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tuaclO, més que si les circumstimcies m'han canviat, 
com és la eircumsümcia que es presentin 60.000 peti
cions de noves construccions, de nous llits, i ai"o ens 
fa prendre mesures, i ens fa canviar, tal vegada, 110 

canviar, sinó acréixer tUla política ja iniciada en els 
quatre anys ante riors, peró és que voste, les 60.000 pla
ces, a més, ja les dóna per concedides, ja les dóna per 
ac\judi ca des, ja les clóna per donades, i res és més en
fora de la nostra voluntat, entre d'allres coses, perque 
les 60.000 places presentades, possiblement quasi tates 
no compleixen els requisits ni tan sois, tal vegada, els 
rLquisils mínims que llosall¡'es demanam i, per tant, no 
hi seran a temps a rectificar,ho, no es preoeupi per 
aquesl caire. 

Tampoc no pue estar d'acord que la indústria es
tigui absolutament estancada, és cert que tal vegada no 
creix el nombre ele la població dedicada a la indúslria, 
és cert que tal vegada no creix el nombre de persones 
que es dediquen a aquests llocs de feina, per6 aixo no 
vol dir que la producció estigui estancada, aixo no vol 
dir sinó simplement que els nous sistemes productius, 
noves ínversions estan rentabilítzant d'una altra manera 
les indústries i estan provocant que mateixes produc
cions o molt majors estiguin fetes per una població in
dustrial menor, és cert que hi ha hagut fabriques d'in
dústries tradicionals que han hagut de tancar perque no 
han estat competitives en el mercat, pero n'hi ha ha
gudes moltes altres que a través de les seves noves in
versions estan complint els papers que no han pogut 
posar-se al dia o no han volgut o s'han dedicat, amb 
els scus esfor;:os a aItres sectors més convenients. 

La balan;:a comercial. cada vega da que facem, con
tinuara decreixent, mentre augmentcm, nosaltres tenim 
totes unes capacitats limitades, i mentre es vagi desen
volupant la nostra potencialitat económica, la balan~a 
comercial sera pitjor. 

Consistencia del sector turístiCo De moment, és el 
més consistent de tots, de moment, s'ha demostrat que 
és el que supera millor qualsevol crisi, de moment, és 
el que esta passant amb més facilitats, qualsevol tipus 
de c\ificultats, i no crec que en 3quest moment, dins 
tata J'economia europea, hi hagi r:ap altre sector que 
permeti una major tranquiHi tat a I 'hora de reali tzar in
versions, una major tranquiHitat a I'hora de produir 
noves línies d'actuació dins aquest sector, molt més que 
qualsevol altre. Que aixo ens du a reflexionar sobre la 
necessitat de la nostra qualitat de vida, de la nostra 
falta d'infraestructures, bé, jo crec que amb aixo es
tam completament d'acord, jo crec que la nostra qua
Jitat de vida era la pitjor de totes les de la nostra na
ció, ho hem admes tots, fins i tot qualcú se'n va riure 
quan es va qualificar la nostra situació de colonialista 
durant els quatre anys anteriors, aprofitant una frase 
d'un deIs Consellers del Govern, que teníem una situa
ció d'infraestructures de serveis i d'administració abso
lutament colonialista, és cert, i durant aquests quatre 
anys hem hagut de fer els esfon;os necessaris i qualcun 
més deIs necessaris per dotar més que mai d'infraes
tructures als nostres municipis, fins i tot infraestruc
tures que corresponien a aItres competencies d'altres 
administracions, sense discutir-ho, i s'han dotat de ser
veis i centres medies i s'ha fet un esfor'.; grandíssim en 
depuració i s'han donat totes les facilitats perque els 
municipis donin la passa necessaria per proveir-se d'ai
gua potable i de cIavegueram, i ai~o és treballar per la 
millora de la qualitat de vida, una qualitat de vida que 
sí estam d'acord financerament no ha vengut alineada 

:unb l'Autonomía. 1 per aixo tal vega da cns sentim, de 
qualque manera, él 1'hora de discutir finan ;:ament, víc
times d'una falta d'haver posat en marxa aqueJl altre 
fons ele compensació que no és interterritorial, pero sí 
el de la deficiencia de servcis, o també a I'hora ele clis
cutir la fórmula pcr la qual s'ha fe! arribar la finan;:a
c ió definitiva, ho hem dit a\'ui mateix, des el'aquí, des 
el'aquesta tribuna, aques ta falta de clotació per als se r, 
veis que no es tenien. 

Jo puc esta¡- conforme que hem de millorar els ser
veis eI'inspecció i control si volem dur a terme la polí
tica turística que hem posat en marxa, que exposarem 
ahil', estic d'acore!, per6 cls hem .el'incrementar lll01t i 
els hem de fer actuar encara milfor, és una cosa logi
ca, pero no puc admetre ele cap manera que el Decret 
deIs 30 metres no s'hagi complit, i sobretot que no hagi 
servit, i dic el deIs 30 i no el deIs 60, perque és massa 
recent, per millorar l'oferta turística, i, si no, miri i 
compari les construccions que es feien abans, amb les 
que es fan després elel Decret, comparin l'oferta clo
nada pels establiments que s'han fet després del 84, 
amb els que s'han fet ara, als que es feien abans, perdó . 

Falta coordinació entre les distintes accions, bé, 
aixo ja és un tapic, ara, fa un moment, hi havía quí 
deia que dos Consellers s'hauran cle fer una foto ple
gats, de la ma, perque tothom vegi que no estan bara
llats o que les seves áccions estan coorclinades, ques
ta acció és una acció del Govern de la Comunitat, que 
es va realitzar els altres quatre anys, que es va iniciar 
els altres quatre C\nys, no és una política de cap Con
seller en concret, perque, afortunadament i fins ara, al 
nostre Consell de Govern no hi ha hagut mai cap de
cisió ni cap realització que hagi hagut de menester eI'u
na votació, sempre s'han pres els acords per unanimi
tat. Sempre es pot fer més a 1'ho,ra de coordinar les 
polítiques, sempre es pot fer més a 1'hora de coordi-
nar les persones. Pero, cert i segur que no anirem mai 
per aquesta política de definicions puntuals aquí on el 
digitalisme del qui esta, en el moment necessari, de
tentant un canee, sigui l'opinió definitoria a l'hora de 
donar un permís o de donar una actuació. Nosaltres re
gulam des del primer moment totes les nostres cleci
sions, a través de normes jurídiques que permeten el 
coneixement absolut, per a tothom, j penneten q¡¡e tot
hom es pugui acollir amb les mateixes condicions a to
tes i cadascuna de les nos tres accions. 

1 sí que fa falta que duguem a terme pactes cultu
rals, i sí que fa falta, per que no?, que dugllem a ter
me pactes amb moltes altres coses, n'hi estavem pro
posant un en materia turística, una opinió generalitza
da, perque a partir d'aquí puguem treballar tots con
juntament, i pareix que no va suficientment bé, pero 
també si s'exigeixen polítiques de pacte a un nivell, 
s'han de mantenir polítiques de pactes a altres nivells, 
i si hem de fer polítiques de pactes culturals, si hem 
de fer pactes turístics, també n'hem de fer, pactes au
tonómics, per saber quines sÓn les nostres responsabi
litats, per saber quins seran els sotils de la ilostra Au
tonomia, per saber tan tes coses com fan falta. 

Miri, voste ha aconseguit, tal vegada , l'objectiu ba
sic que duia avui, que era mantenir el seu debat sobre 
política autonomica, sobre política turística. Bé, voste 
ha comenc;at en broma, jo, cm perrnetra que hi acabi, 
haurem d'áprofitar aquell anunci de la televisió, la te
levisió que manegen tant voste s, que és el de les "na
tillas », ,,¿repetimos?». 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 10 / 3, 4 i 5 novembre 1987 239 

. un parell de die s tornarem a repetir el D'aqm a 
roateix debato 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Francesc Triay. 

EL SR. TRIA Y r LL?PIS:. ' ' . 
G ' 'es Sl- Presldent. Fare el po Slble p r Jccupe-[(:lCI, ' 

rar la meya extralimilació d 'abans , 
S President, aquí el que ha sortit del sole és vos-

, ~q- >. aixo no 1'a un debaL de ~urisme, aqueo t era 
te pel U c 1 I G d la el'debal d'orienta i6 política genera te overn e < 

e l 'ltat aquí he inlentat anar, 't.lll -tanl, naLm-almcnl oroU[ , - , 1 ' 
d entar i de rixar pOSlclOns en e s temes mes can
e com . '6 N' I a d ls i més repelits d la seva mtervellCI.. o es cu p 

d:nnosaltres, aquí qui, s'ha equi~ cal no SO~ els Gr~p~ 
Parlamentaris, el qUI esta qUlVo~at no es el ~e=l a 
menl, el qui sla equiv ~L e , q~1 h~ volgut ~el u~~ 
a/lra osa, nlen jo, pero be, IXO e ~na chs USS I? 

bastan!. bizantino, que c rec que no merelX més explt
cacions des d'aques ta tribuna, 

Le esquerres ó n (riSI -S, ja h ha dit el Preslc\cnl, 
ho ha acusa 'l per alla j ara ha pegat per a~u~" B ' , p~l. 
er som pesimisl es realrncnt sobre 1, ~o 's l bll l lé~(S d:

quest Govern, é que. c iar, és lIn peslmJsme ~' a,ll st~~_,e 
un pcsimisme conLrastal amb re L , amb una rr<IJeclolla, 
amb un saber que é el que p l donar cada~cun, cap 
on van les voluntats i quines són les capaCltats, per 
tant i a més ho ha confirmat el President quan sem
blav~ que anava amb una nova tactica, amb u~ ~e:v ... 
ha dit, no, no, no, aquí anam al de sempre, alXO es el 
continu'isme, ho ha dit l'electoral i he dit al dlscurs 
d'Investidura i efectivament, nosaltres, davant aques
ta situació n~ ~odem ser més que pesimistes, No tris
tos, pesimistes, Pero, sobre les possibilitats d'aquesta 
societat balear, de realment prendre les mans deis seus 
destins de realment influir, perqu2 no som gens fata
listes s~bre la seva agricultura i sobre la seva reindus
trialització de liderar el seu procés turístic, absoluta
ment opti~istes, Sr. President, El que passa és que 
cada dia hem d'esperar, hem d'esperar perque no tr~
bam el Govern que ho dugui endavant, el nostre optl
misme és total nosaltres no creim en absolut que cap 
de les tendenci~s negatives que han quedat paleses ah ir 
i avui que hi ha dins la nostra economía i que incidei
xen t~n negativament dins la nostra gent, cap d'aques
tes nc són inevitables, cap d'aquestes no són incorre
gibles, hi ha un optimisme absolut, quasi diria que his
torie, l'optímisme de Ankermann, que va posar la ban
dera vermella presidint el Saló de Sessions del Parla
mento 

Ara bé, les xifres -sí, alla dalt-, les xifres del 
1983, clar, és que quan utilitzam les darreres, com I'any 
passat, són superficials, no estan ben fetes, no tenen 
tots els conceptes, qua n agafam el millor, no hi ha re.s 
millor, el maxim a que han arribat mai amb aquest tI
pus d'estudis a la nostra Comunitat, les taules imput
output que va posar en marxa el ,S,r, Sole~, ,quan e~a 
Conseller del seu Govern, quan uttlltzam mxo, el mes 
concret i ratifica plenament que no hi ha cap situació 
d'expolíació, que no hi ha cap situació de discrimina
ció, que el del greuge comparatiu és una bufon~da, ah!, 
de I'any 83 ha passat massa temps, no val, be, ho fa
rem també amb les d'enguany, ho farem cada any, per
que aixo és la rondalla de cada dia i, per tant, haurem 
cada dia de complar I'altra versió, i procurarem que 

cada vegada ' sigui més científica, més crítica, més tec
niea, manco superficial. 

El Decret de 30 metres, si vost'e diu que s'ha com
polit, no hi ha més a parlar, el que diguin els arqui~e,c
tes que fan dos projectes diferents, el q~e construelxm 
de veritat els promotors, la realitat incontrastable de 
les zones turístiques, aix:o, oblidat, el President de la 
Comunitat ha dit que el Decret s'ha complit, per tant, 
no n'hem de parlar més, Ara, aixo sí, les 60,000 places, 
aquestes amb les quals ja no fara falta incomplir el 
nou Decret, Ciar que estam preocupats, dar que est,am 
preocupats, el mal són e1s que no estan preocupats en 
absolut, són els que tenen les propostes i els projectes 
presentats, aixo és el que ens preocupa, que aquests 
són els que estan ben tranquils, que han arribat a 
temps i que, realment, han fet el que havien de fer, 
han complit les instruccions, les suggerencies, que els 
han donat, frissau, perque d'aquí quinze dies, d'aquí un 
mes, d'aquí un mes i mig, aixo canviara, eh?, anau a ler
ta, i tots els arquitectes han Lengut una feinada, logica 
ilegítima, i els projectes han arribat al dia marcat, 
fíns i tot aquell que pensaven que no arribaven, van te
nir encara 48 o 72 hores per fer l'esfon; final i arribar 
al registre magic de la Conselleria d'Agricultura, aquell 
que assegura, de la Conselleria de Tur.isme, perdó, aquel! 
que assegura un molt major rendiment economic al 
moment oportú, Aixo és així. 

Pesimisme, és el seu, el seu, al final ens diu que 
la balan<;a d~ pagaments és inevitable, cac\éI any pro
duira un -saldo més petit, pero tant, per que polítiques 
de reindustrialització?, per que esfon.;os agropecuaris 
que tan poc rendiment en termes economics donaran?, 
si tanmateix estam davant una trajectoria fatal, una 
trajectoria impossible d'eliminar. Jo voldria que cadas
cú se situas en el seu papel' de pesimisme i d'optimis
me o de consciencia de les seves eines i deis seus ins
truments que té a les seves manso Jo cree que aquest 
Govern no és que sigui un Govern liberal, aquest és 
un Govern, simplement, fatal, no fatal per a la socie
tat, que aixo és a part, aixo ja és un comentari que 
hauríem de ter fora d 'aquí, fa tal quant que creu que 
hi ha unes forces que no es poden corregir i que pro
duiran, necessaríament, el resultat de disminuir cada 
any el beneficí economic que la nostra economía pro
duira pel conjunt de la societat. 

1 la coordinació de les Conselleries, que hem de 
dir? Jo supos que els Consellers es duen magnífica
ment bé, a nivell personal, que mantenen unes relacions 
humanes cordiaIs, bones, pero la política de cada dia 
que, a faIta d'aquestes planificacions, d'aquests mesies, 
que esperarem, iHimitadament, segons veim, no arriben, 
la política de cada dia, la política definida per uns De
crets, la política definida per unes Comissions Provin
ci,lls cl'Urbanisme que cada mes nproven instruments 
de planejament són absolutament incoherents, '1 aquí 
ja no hi ha ni mals entesos ni hi ha manca de coordl
nació, és que són polítiques contradíctories, i aixo, 
també, bé, no és que sigui la scva paraula contra la 
nostra, és que cree que és un fet incontrastable ¡que 
cap persona que no estigui obcecada la pot rectificar i 
subscríure cada día, 

Moltes gracies, 

EL SR, PRESIDENT: 

Té la paraula el President de la Comunitat Autono-
n1a, 
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EL SR. CAÑELLAS J FONS: 
Gracies, Sr. President. Per a un que des de petit 

li ensenyaren a servar el sale, li diguin avui des 
d'aquí que el que ha perdut és precisament el sale. 
Mió, jo no he perdut cap sale, el sale era dur aquí 
un debat sobre una política económica que feia refe
rencia als quatre sectors més importants i que parti
cipen més directament d'aquesta política económica, 
que són els que produeixen la nostra activitat econa
mica. 1 amb aquest sale he arribat aquí, i no l'he 
perdut ni un sol pas. Que aquest sale coincideix amb 
els soles que duguin els altres, aixo ja pot ser, que 
no sigui el mateix, pero jo no l'he perdut. Em cregui 
que m'ensenyaren a dur-lo ben dret. 

Jo no he dit que els d'un cert costat siguin més 
pel fet de tenir una ideologia més o manco trista, 
l'únic que die és que sempre, sistematicament, expo
sen aquí el paper trist deu ser una de les obligacions 
própies de l'oposició, que els fa sempre, tal vega da 
també vol que sigui així, perque, si no, estaríem tots 
massa conformes i no hi hauria aquest contrast d'opi
nió. A vostes els toca jugar el paper deIs trists. 

Miri, de fatalisme, res en absolut, si fóssim fata
listes, no estaríem lIuitant com hem Huitat amb un 
Pla de Reindustrialització, si fóssim fatalistes no esta
ríem fent la lluita que feim per tal de millorar les 
infraestructures, si fóssim fatalistes no hauríem dut 
aquí aquest intent d'aquest pacte intersectorial per
que millorin tates les relacions economiques de la 
nostra Comunitat. Si fóssim fatalistes, simplement 
esperaríem que es produís tot aquest desastre que 
vos tes ens pla.ntegen cada vegada. 

MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula el seu 

Porlé'.veu, Sr. Josep Maria González i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 

Comprendo que la hora, la hora y las muchas cosas 
ya dichas aquí, me sitúan en una posición mala, pero 
voy a tratar de ser breve, extraordinariamente breve, 
fijando la posición de nuestro Grupo. 

Hace apenas unos meses que hemos comenzado 
esta segunda Legislatura, y unas pocas semanas que, 
pasadas las vacaciones veraniegas, ha empezado la 
actividad parlamentaria, por ello, cuando aún no se 
ha apagado el eco del debate de investidura del Pre
sidente de la Comunidad Autónoma, y su Gobierno 
comienza a desarrollar los programas entonces ex
puestos, no parecía aconsejable, no nos parecía, a 
nuestro Grupo, aconsejable, iniciar otros nuevos en 
torno a los programas políticos del Gobierno, ya que 
no podían ser .. sino una repetición de lo dicho. Y, si 
en un primer momento hubo un aparente acuerdo 
entre los Grupos Políticos, todos los Grupos Políticos 
de la Cámara y el Gobierno, para retrasarlos, ese 
acuerdo hubo de ser modificado al solicitar el Grupo 
Socialista un debate general de la política turística, 
lo que, para un Gobierno de esta Comunidad, equi
vale a un debate sobre gran parte de su política, dada 
la importancia del tema y su relación con el resto de 
todasl sus actividades. En estas condiciones, el Go
bierno ha preferido plantear, desde su óptica, lógica
mente, una visión global de la situación económica, 
que, partiendo del hecho incuestionable de que nues-

tro presente económico gira en torno al turismo, 
permitiera hacer una aproximación a las políticas a 
seguir en los sectores más directamente relacionados 
con este, y diseñar las líneas de actuación que han de 
marcar el futuro del propio sector turístico, dejando, 
lógicamente, a un lado temas insistentemente debati
dos, a pesar de su innegable importancia. 

Claro que es propio de la oposición citar lo que 
el Gobierno no plantea, y hoy hemos oido aquí repetir 
cuestiones diferentes a la ordenación del territorio, 
la cultura, la acción social, por cierto, que ignorán
dose, en estos últimos temas que las bolsas de paro, 
analfabetismo y. marginación y los bajos índices cultu
rales, dependen en una parte substancial o se deben 
en una parte substancial, de la propia prosperidad de 
nuestra Comunidad, que se convierte en polo de 
atracción para quien en otras más pobres no encuen
tran posibilidades de subsistencia. 

El debate, pues, se plantea en términos de pro· 
gramas y planes de acción en los que se profundiza 
a partir de las líneas marcadas en la Investidura, pero 
con un enriquecimiento importante derivado, tanto de 
la profundización y pormenorización de los temas de 
los sectores afectados, como del hecho de disponer 
ya el nuevo Gobierno de un Proyecto de Presupuestos 
para el año próximo, en el que se han podido iniciar 
los pasos para e l desarrollo de las propuestas que se 
nos plantean. En cierto modo, esta llltima singulari
dad hace que el debate pueda concentrarse en a lgo 
más que en la expresión de UDOS de eos y que consti· 
tuye, a grandes rasgos, un adelanto sobre el que nece
sariamente celebraremos aquí, en breve plazo, sobre 
el citado Proyecto. 

Debo destacar también una singularidad clara
mente destacable en la exposición d.e los programas, 
cual es el esfuerzo realizado eñ la ligazón de los 
diferentes; temas, hasta conseguir presentarnos una 
estructura homogénea y conexa. 

Nuestro Grupo está convencido de que el turismo 
debe seguir siendo el elemento básico de la economía 
de las Islas, :Y por ello es partidario de cuantas me
didas vayan en favor de su desarrollo, y el desarrollo 
de esta industria no está ya fundamentado en el 
aumento de un número realmente abrumador de visi
tantes, sino en el mayor nivel de sus rentas y de su 
disposición a utilizar unos servicios mejores, se re· 
quiere una mayor calidad. En este camino se nos han 
propuesto, como elementos básicos la promoción, el 
seguimiento permanente del mercado, la atención a 
las nuevas tecnologías, todo un amplísimo plan de 
estudios en materia turí.Hica con diversos niveles, 
para dar soporte técnico y científico a los profesiona
les, y, sobre todo, un Plan de Ordenación de la Oferta 
Turística con la doble finalidad de dotar adecuada
mente las zonas turísticas y de crear las condiciones 
para el acceso de áreas del interior a corrientes espe
ciales. Todo ello plasmado en medidas concretas, cuyOS 
primeros pasos ya se han dado. 

Al llegar a este punto, no podemos dejar de lado 
una reflexión sobre la situación deficiente de nuestras 
infraestructuras y equipamientos, que vienen arras· 
trando una continuada falta de medios de inversión, 
ya que no sól0 nos enfrentamos, como ya se ha dich? 
aquí, con una insuficiente financiación de la ComunI
dad Autónoma, sino que la situación procedente ya 
era particularmente pobre, al recibir las primeras 
competencias, la nueva administración autonómica, la 
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oría de los mun'lclplOS de las Islas , carecían de 
JJl~s de abastecimiento. 110 pued citar Jos número 
rencretos, pero es un hecho, carecían de redes de 
co 'l ' d á abastecimien to y e e saneamiento e a~.a, ~~an pr c-
feamente inexistentes las obras de reutillZaciOn de las 
1 isOlas, la red de carretera adolecía de insunciente 

:pacidad y de seguridad, iendo sus niveles de servi
cio y sus e.o.cdi~iories . tercermundistas, las instalacio
nes portuanas , msuJicl.entes, y la oferta a las embar
caciones turística y deportivas, especialmente. Y todo 
ello rodeado de ltna e casez igualmen te grande de 
medios de explotación en los servicios existente', 
que agravaban el problema al condenar las e asas 
infraestmcturas, a padecer un deficien le estado de 
conservación. Todos sab mos de depuradoras de aguas 
pesti len tes, emisarios. submar~n?s vertien~o en las 
pla'yas, al"reteras SUCIas, servICIOS portuanos averia
dos, etc., te. 

Al el" cimiento rápido de la industria turística 
privada, la Admioistraci n respolldi6 con LIn lentísi
mo r itmo de constn.lc i6n y mejo¡-as de infrae Iructu
ras, siempre por detrás ele las necesiclade y cuaJ1l1o 
ésta,,> impedían el estudio detenido de aJternativas. 
Dentr de la clásÍt.-a disti nción entre infraestructuras 
de ,impulsión y de acompañ,amjento, ó10 e hacían y, 
como digo, con retTaso, Las egundas, y cuando su 
demanda hacía la s ituación intolerable. 

En los últimos cuatro años, se han comenzado a 
construir, al fin, infraestructuras al margen de las 
urgencias del momento, destinadas a crear nuevas 
dem::mdas y a mejorar la calidad de las existentes. 
Si se quiere un turismo de calidad, debe realizarse 
un esfuerzo muy importante en este campo, porque un 
turismo de calidad requiere comodidad, en primer 
término, medios suficientes, funcionamiento correcto, 
garantía de acceso a todo los servi cios que una 
sociedad moderna y occid ntal puede ofrecec 

E tarea primol'dial del Gobierno, a nuestro ju i
cio, la puesta a punto de estas necesarias dotaciones, 
bien por sí mism , bien favoreciendo o impulsando 
todo aql1eJl o que la iniciativa privada esté en condj
ciones de reaUzar, pero para ello debe contar con el 
apoyo de la Cámara, y no voy a ocu lt ar que nuestro 
Grupo ve con preocupacjón el rumbo que las úl tima 
re lucione. aauí adoptada parecen marcar. Se han 
propuesto 'esoluciones y, en algunos casOs se han 
aprobado pOt- una mayoría en la que, desde luego, 
no participamos nosotros, que pretenden convertir el 
Parlament en Gobierno, y a éste, mero ejecutor de 
rOlflica , onrUS<l en u redacción y objelivos. p" r 
cuya traducción práctica, lamen tabl ment , puede ser 
la del r tras o puro y s imple de proyectos y obras, de 
ur en te necesida d ...... e anuncian postu ra ele re haz.o 
a leyes como los campos de golf, sin presentación de 
alternat ivas, que, unidas él una anteriOl" actitud para
l izadora de aIro lemas, como el el e los pu r los 
deportivos, nos hace preguntarnos si realmente se ha 
hecho una r eflexión seria sobre el daño que nuestro 
principal recurso económico se pueda hacer, so capa 
ele defender estudios de rentabilidad o conflictos me
día-ambientales. 

En el momento en que vamos a di sponernos a 
estudiar el presupuesto de la Comun idad para el pró
ximo año, debo pedir a la Cámara una m d itación 
detenida sobre el tema, alejada, en lo posib le, de 
planteamientos partidistas, hay que atacar el déficit 
infraestructural lo más rápidamente posible, hay que 

dar un salto, por encima, incluso de las necesidades 
inminentes y comenzar a adelantarse a ellas, sola
mente así podremos ordenar la actividad y ofrecer un 
producto variado y atractivo de primera calidad para 
el visitante. Los próximos años plantean este reto, y 
no podemos perder el tren. 

Volviendo a la temática central del discurso del 
Presidente, destaca inmediatamente, y así lo recogen, 
lo han recogido, hoy aquí, prácticamente todos los 
Portavoc::!s, el novedoso enfoque que se da al proble
ma de degradación constante que viene padeciendo el 
sector agrícola de las Islas, y que puede verse empeo
rado por nuestra entrada en el Mercado Común euro
peo. Pretende el Gobierno establecer unas nuevas rela
ciones entre el sector turístico, voraz consumidor de 
productos del campo, con el agrario, de forma que 
éste acomode su producción a la demanda de aquél. 
Es una especie de concertación sectorial, en la que el 
Gobierno puede jugar un papel decisivo al formular 
la convocatoria y moderar las partes sentadas a la 
mesa, al tiempo que puede, también, adecuar su polí
tica agraria a los resultados de esa concertación. No 
cabe duda, desde luego, que el éxito de la operación 
depende, en gran medida, de los actores, la, a nuestro 
juicio, buena idea aportada por el Presidente, requie
re, como él mismo señalaba, un gran esfuerzo de 
crecimiento por parte del sector agrícola, cuya oferta 
debe aumentar en cantidad y calidad y disminuir sus 
precios. 

En ese camino, el sector tiene derecho tall1bién a 
reclamar la ayuda, incluso el sacrificio de los demás, 
pues si la adaptacién no se produce, las leyes del 
mercado, inexorablemente, caerán sobre él, peligrando 
su supervivencia y provocando un definitivo desequi
librio de nuestras fuentes de riqueza. Se trata, en 
definitiva, ele conseguir que la agricultura sea un buen 
negocio, o estará condenada a convertirse en una acti· 
~ielad marginal y recreativa exclusivamente. Y esto no 
cabe duda de que es un planteamiento liberal, distin
to, desde luego, al de aquel viejo liberal del siglo 
pasado que solía decir que era liberal de día, libertino 
de tarde, y libidinoso de noche, si ustedes me perdo
nan la broma. 

Poco queda por decir respecto del tema del trans
porte, sus principales problemas provienen de falta de 
financiación suficiente para mejorar las infraestructu
ras existentes. por más que determinados números 
pretendan negarlo, y también está dicho que los pro
blemas de comunicación de las Islas entre sí y con la 
península requieren que el Gobierno de la Nación nos 
preste una atención a la que desgraciadamente no 
estamos acostumbrados. 

Basta, por consiguiente. dejar aquí este apunte, 
como constancia de la posición de nuestro Grupo. Y 
nada más, Sras. y Sres. Diputados, que terminar dicien
do que vamos a presentar resoluciones constructivas, 
que permitan a la Cámara fijar su posición en relación 
con la política económica expues ta y pormenorizada, y 
que estamos dispuestos, lógicamente, a escuchar aten
tamente las de los otros Grupos con la intención de 
apoyar las que completen este diseño, sin importar que 
afecten a unos u otros sectores. 

Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. President de la Comunitat Au

tonoma. 
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EL SR. CAÑELLAS I FONS: 
Sr. President. Solament utilitzar el dret d'un torn 

de replica al Grup Alian¡;:a Popular-PL, malgrat només 
sigui per agrair a tots els Grups i en nom del Govern 
la participació en aquest debat, tant als Grups que ens 
donen suport com a aquells que, des de l'oposició, in
tenten també fer, trem'e el millor per a la Comunitat 
Autónoma, per a la nostra Comunitat Autónoma, quan
tes idees, iniciatives, f'ins i tot, des de visions distintes 
a la nostra, d'una mateixa realitat s'han aportat avui 
aquí, el Govern les recul!, les tendd en compte i po
den estar segurs que les haura d'utilitzar. Sr. Triay, Sr. 
López i Casasnovas, Sr. Quetglas, Sr. Pascual i Sr. Gon
zález i Ortea, i a tots els que ·.vostes representen, en 
nom del Govern, mol tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Conelós el debat , i d'acord amb el que preveu I'ar

ticle 169 del Reglament, s'obre el termini de trenta mi
nuts en el qual els Grups Parlamentaris podran presen· 
tar propostes de resolució. 

Se suspen la sessió, que recomenc;:ara dema a les 
cinc de l'horabaixa. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, recomen¡;a la Sessió. 
Havent-se presentat Propostes de Resolució en el 

temps marcat ahir, procedeix comen¡;:ar aquest debat, 
amb la defensa d'aquestes Propostes. Comen¡;am pe! 
Partit Socialista de Mal!orca-Entesa de l'Esquerra de 
Menorca, el Sr. Secretari procedira a fer lectura de les 
propostes presentades per aquest Grup. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
1er.-El Govern de la Comunitat Autónoma presen

tara al Parlament de les Illes Balears, en el termini de 
tres mesos, un projecte de llei que fixi un gravamen so
bre l'increment de valor obtingut pels allotjaments tu
rístics hotelers i extrahotelers, amb finalitats socials i 
conservacionistes . 

20n.-El Govern de la Comunitat Autonoma dispo
sara la creació del ConseIl Ecanomic i Social de les 
IHes Balears en el termini de dos mesas. 

3er.-El Govern de la Comunitat Autonama posara 
en marxa amb caracter immediat el Pla d'AIfabetitza
ció d'Adults. 

4t.-EI Govern de la Comunitat Autónoma presenta
ra al parlament en el termini de tres mesos un projec
te de llei de disciplina urbanística. 

Se.-El Govern de la Comunitat Autonoma presen
tara al Parlament de les Illes Balears el Cataleg d'Es
pais Naturals protegits, basat en els inventaris de l'INE
SE i de l'ICONA, en el termini de quinze dies. 

6e.-El Govern de la Comunitat Autónoma realit
zara i aprovara amb caracter definitiu els Plans Espe
cials de Protecció de Ses Salines d'Eivissa, S'Albufera 
des Grao i Sa Punta de N'Amer. Igualment, promoura 
la Declaració de S'Albufera de Mallorca com a Parc 
Natural. El termini per a l'acompliment d'aquesta re
solució sera de dos mesos. 

n~.-Les Seccions Insulars de la Comissió Provin
cial d'Urbanisme seran reestructurades d'acord amb les 
majories polítiques respectives a cada ConseIl Insular, 
i tant en aquestes com a la Provincial hi tendran re
presentants els diferents grups parlamentaris. 

8e.-EI Govern disposara les mesures necessaries 
per tal que no siguin autoritzades parceHacions o edi-

ficacions en Sol no Urbanitzable si no és amb destí 
agrícola-ramader, i sempre amb informe vinculant de 
la Conselleria d'Agricultura i Pesca. 

ge.-El Goven1 executara durant l'exercici econO
mic de 1988 J'adquisició de sol per a Conservació, amb 
preferencia a zones de litoral i a les IlJes Pitiüses i 
Menorca. 

I De.-El Govcrn de la Comunitat Autonoma presen
tara al Parlament de les lIJes Balears en el termini d'un 
mes un Pla d 'Emergencia per a atendre els deficits so
cials que afecten la població marginada i gent que pa
teix miseria. 

] 1 c.-El Govern de les IlJes Balears intensificara 
els Serveis d'Inspecció Sanitaria, de Consum i d'Allot
jaments turístics hotelers i extrahotelers. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per procedir a la defensa de les proposicions, té la 

paraula el Sr. Joan López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Sr. President, per una qüestió d'ordre. El Grup Par· 

lamentari PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca dema
naria que el torn de 20 minuts que correspon al Grup, 
fos compartit, deu i deu, pels dos Portaveus. 

EL SR. PRESIDEN1.:: 
D'acord. Quin és el primer que ~omenr;ara? 
Té la paraula, ido, el Sr. Sebastia Serra, per part 

del Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra de 
Menorca. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El nos

tre Grup Parlamentari defensara en dos blocs les onze 
propostes, donada la naturalesa diversa deIs temes, i 
intentam fer-ho en dos blocs. Un, el bloc economico
social, i el segon, el bloc que afecta més l'ordenació del 
territori de les IlJes Balears i Pitiüses . 

Entrant al primer bloc, que afecta, per tant, les 
propostes de resolucions núms. 1, 2, 3, 10 i 11, tal ve
gada sigui oportú defensar primer la primera de les 
propostes de resolució, que afecta el gravamen sobre 
l'increment del valor obtingut per als allotjaments tu· 
rístics hotelers i extrahotelers amb finalitats socials i 
conservacionistes. La nostra proposta és molt senzilla, 
i es tracta que si estam a una Comunitat Autónoma, 
amb una economia practicament única del sector tercia-
ri i del sector turístic, és molt clar que el Govern ha 
fet tota una política d'ordenació, l'ha comen¡;:ada afer, 
en dues o tres fases, i d'aquest debat sembla que la 
conclusió és que la continuara fent i que es tracta d'or
denar el sector. Bé, nosaItres entenem que en aquests 
moments, existeixen unes plusvalues moIt importants, 
unes ganancies extraordinaries, afortunadament, que 
van damunt uns sectors empresarials determinats i nos~ 
aItres entenem que ja és ben hora que existeixi un· lm~ 
post nou, un gravamen damunt, precisament, aques1 
increment del valor, damunt l'increment del valor que 
nos al tres entenem que hauria de ser un impost nou qu~ 
es fixas d'una manera extraordinaria amb una finah
tat determinada i amb un temps det~rminat. En defi· 
nitiva, es tracta de fixar el pagament d'aquest nou 
post per llei, impost que afecta els sectors 
rials, moIt beneficiats a la con juntura turística ",,<w_,-:; .. ,. 

i a la con juntura turística de 'futur, d'acord amb 
plans d'ordenació que aquest Govern diu que fara 
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e esta. comeI19-ant a fer o a dir que fa, i que, en de-
qu 'h d 1" b' finitiva, pensam que a e gravar . tncrement o Jec-
tiu que lenen aques,ts ~ectors ~eten~mats de. la nost:a 
conomia . Es podra dlr, es dlra, s ha de dlr que s Míeil determinar aques~ ~n.crement objecti~ , i nosaHr~ 

creim que no és tan dlflCd, nosaltre crelm que eXI -

tcixen tecnlcs, din la COlTIunitat Alltbnoma, Lecnic en 
el~ costs sodal u'aques tes itlc , que són perfectament 
v~lids per determinar, persones, antiguilats, rendimem , 
etc., a veure qu~ és el que es pOL gravar, i, en conse· 
qüencia, ajudar aquest'a Ol11unitat Aut r nOma que pu
gui lenir. UD S' ingre o més el~vaL i nosallre , política
ment, delm due ca es molt SImples, una que es trac ta 
d arav. r els eClOrg que lenen més plusvallla, mé be
ne.fici s, al' rlunadament, per a ltra banda, i, e n egon 
!loe, nosaltres deim, políLicament parlanL, que es tra • 
13 de gravar i, al mal ix temps, volem que es gra"i, pero 
no per la burocracia de la Comunilat Aul' noma, no per 
la desp' a indi cr imin ada de la umuniLat J\u1 noma, 
sinó per k ina lita ts socia ls i consen'3 i n i,sles que pen
sam qu> cx i, ~c ix n naque les ille i que, ::1 1m ' . .\"' , 
tebricament, 110 abcrn s i a la pra lita é. aixi, pero 
tebricam enl p Ilsam que h é ', lots hem rcconegut qu 
hi ha clcficilS . o ¡a ls , cultural - i conserva ioni t '. S é, 
es In\ la, per tant, d\ll1a el cisió política, nosallres ue
manam a aquesta prim ra pan que igui el Gov rn que 
presenti ,In pr jec le de Hei a aquesl Parlament, que de· 
I nnini preci amenl la manera de fixar aqll st tribut 
propi c1~ In omunilal J\LltÓJ10 ma , que e1eterm ini perfec
lament aque~t inc remenl.obj ectiu e 111 . - (' ¡que fixi 
e! pagarnen t dio aquesta pr::>)'lia 11 i, pe!' vilar subtel" 
fugis a I'h ra del pagamento pero, . bviam nt, avui, no 
rarcm un debat tecnic, na farem un debal de ongrés 
d'actvocats, de juristes, sinó, senzillament, plantejam 
aquest tema políticament. Per allra banda, lecnicam nl 
vo1cm advertir que segons les 110 tres lrTlpres. ions, no
més té un petit problema, i és que n ha de coHisiomll' 
amb la LOFCA, ha ct'anar incardinat amb la Llei Orga· 
nica de Finan¡;ament de les Comunitats AutOnomes . Per 
tant. aquí tenim Ulla primera proposta, molt concreta, 
del PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca, que entenem 
Cjue és progressista i ajustada a les necessitats de la 
ComUntlClt Autónoma de les Illes Balears, neces sitats de 
di srosar el'unes fonts d'ingressos suficients per abordar 
tots uns programes de realitzacions polítiques, que són 
necessaries i que, de fet, moltes vegades, quan plante
.icm en aquesta Cambra interessos conservacionistes o 
problem es socials, se'ns ctiu, no hi ha la finanr;:ació su
ficient per fer el que proposau, aleshores, nosaltres pro
posam una via, una via directa, amb unes Pinalitats molt 
senzilles. 

La segona part de l~ nostra proposta és que es 
crcl, amb urgencia, nosaltres deim en dos mesos, peno 
sani qu e és més que suficient aquest termini, el Con
seIl Económic i Social de les Illes Balears. Bé, hem 
an a litzat la legislació de les diverses Comunitats AutO. 
nomes al respecte, pensam que hi ha exemples válids, 
<1ll1b proposic ions ele !le i que s'estan, en aquests mo
ments, tramitant a diverses Comunitats Autónomes, pero 
n'hi ha qualcuna ja aprovada i en funcionament que 
pOl servir, precisament, de model a aquesta Comunitat 
Aulolloma. Nosaltres entenem que és b en hora que em
presaris, treballadors, representativament, s'asseguin, 
di scuteixin, que s'orienti una políitca economica i social. 
que és molt necessaria i molt urgent, qu e no se'ns digui 
avui que el Conseller Assessor de Presidencia compleix 
aques tes funcions , no és el mateix, les funcions d'un 

Consell Económic i Social vénen fixades a la Constitu
ció de l'Estat Espanyol, i, al mateix temps, ja delm 
que es pot analitzar molt senzillament al tres Beis de 
Consells Econamics i Socials que perfectament poden 
ser valides i exemple per a la nostra Comunitat Auto
noma. Fet aquest primer model económic, i també d'es
tmctura am b el Consell Economic i Social, les nostres 
aItres tres propostes són senzilles i clares. 

El Pla d'Alfabetització aprovat per aquest Parla
ment, pensam que s'ha de posar en practica, ja , ni tan 
soIs posam terminis, perque creim que és una qüestió 
de voluntat política, la teoria la tenim, els tecnics, tam
bé, el cost socials, amb un percentatge d'analfabets im· 
portant existeix, analfabets en la nostra llengua i en 
aItres llengües i en altres cultures, i, per tan t, es tracta, 
d'immediat, ct'exercir aquest Pla d'Alfabetització, de con
cretar-lo, de posar-lo en marxa. 

Les dues darreres propostes, vénen també ct'acord 
amb una problematica social i económica d'aquestes 
¡lIes, molt senzilla. La primera és que hi ha una pobla
ció important, un marge de població important que nos
altres la consideram marginada, gent que pateix mise
ria en termes generals nasal tres pensam que s'ha de fer 
un pla d'emergencia per atendre aquests deficits socials. 
Defícl1s socials que no atén ni l'Administració de l'Estat 
ni alén l'Administració Local, o, almenys, no els atén 
s1J fici en tment, nosaltres pensam que una hona tasca po
lítica d'aquest Govern seria coordinar-se 21mb altres 
2.cl ministracions, presentar aquest Pla d'emergencia i 
executar-Io. 

Per altra banda, i en darrer lloc, i pel temps hau
rem d'anar acabant aquesta primera part ele la inter
venció, nosaltres pensam que els serveis d'inspecció sa
nitaria, de consum i d'allotjaments turístics hotelers i 
extrahotelers és un servei d 'inspecció insuficient, ahir 
ho denunciava el nostre Portaveu a aquest debat, pen
sa m que a vega des hi ha dubtes re pecte d'aq~esle 
inspcccion , a vegacles hi ha dubtes re pecre deis como 
pliment del que es diu que són le normes d'aquesta 

omunitat Autonoma, pero també é ~Ier que hi ha un 
deficit molt important de serveis d'inspecció, tant en 
aquesta materia de consum, com d'allotj3ments turís
tics, com d'inspecció sanitaria. 

Sres. i Srs . Diputats, esperam que el seu de!J3t, el 
seu seny i I'intent de millora d'aquesta Comunitat Au
tanoma, els duran, óbviament, a votar aquests tipus de 
proposicions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Joan López i Casasno

vas pel Gmp Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra 
de Menorca. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sres. i Srs. Diputats. Reprenem el fil d'aquest dis

curs, d'aquest debat, arriba m al final amb unes l-eso
lucions molt concretes que volclríem veure aplicades, a 
partir, precisamcnt, d 'aquell diagnostic que vam fer 
els dies passats. 

El creixement ha estat caótic, mancat de planifica
c ió, ha hem constatat, la destrucció paisatgística del li
toral, no cal dir que irreversibl e , presenta a les Illes 
proporcions de molta consideració i entre ells convé 
no oblidar els provocats per la privatització d'ús de 
I'espai, que el turisme sol comportar o ha comportat. 
Ara quan, tard, la política turística aut6noma, sembla 
valer comen¡;ar a exercir-se a fons, es troba, ja ha hem 
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vist, amb un seclor molt gran, extraordinariament he
lerogeni, que treballará en un context pie d'cxternali
tats negatives, molt considerables, paisatge malmes, 
platges contaminades, nuclis turístics congeslionats i 
degradats i amb el problema el'una estacionalitat cur
ta. S'lla d'enfrontar, per tant, ja a una intensificació 
de conflictes, entre sectors de la construcció i turisme, 
tot ac;:o fa que sigui imprescindible comenc;ar a pIan
tejar d'una manera deciclicl8 el tema de la disciplina 
urbanística. Sres. i Srs. Dipulats, aquí va un altra de 
les nostres resolucions. El Covern de la Comunitat Au
tonoma presentara., hauría de presentar, en el telmini 
més curt possible, un projecte de disciplina urbanísti
ca que acabés d'una vegaela per totes amb l'ocupació 
anarquica del sol i la clestrucció del paisatge. No obli
dern, no oblidem que les recomanacions europees so
bre turisme afirmen, l'any 77, que la salvaguarda ele la 
natura elel paisatge, ha ele ser un elels objectius prio
ri taris ele la nova política turística, tant perque aquest 
sector no ha de pretendre expansionar-se a costa elel 
territori i ele la seva bellesa i varietat, com perqu'~ el 
malT natural és la nostra base principal el'atractiu tu
rístic. És una resolució concreta que haurÍem de veu
re ben aplicada, aquí, a les Illes Balears. Per tant, dis
ciplina urbanistica. 

En segon 11oc, óbviament i per tal que aquesta dis
ciplina urbanística compti també amb un marc referen
cial, és imprescindible comptar, ja d'una vega da per 
totes, amb el cataleg d'espais naturals protegits. Tenim 
els inventaris d'INESE, tenim els inventalis de nco
NA, per tant, amb quinze dies, molt facilment, poden 
tenir vos tes presentats davant aquest Parlament, el ca
taleg. No é~ que vos tes, tal vegada, si no ho presenten, 
volen esperar que es produeixin fets més irreversibles 
encara? . Les 60.000 places esperen i, en conseqüencia, 
creim imprescindible comptar amb aquest órgan, amb 
aquest instrument per tal de poder-nos-hi referir d'una 
manera sa tisfactória. 

El punt n.O 6. El punt n.O 6 no I'hauriem de dur a 
resoldre, hauria d'estar resolt, senzillament, els plan s 
especials de protecció de les LIeis d'Arees Naturals d'Es
pecial Interés que hem aprovat en aquest Parlament, 
obliguen a complir els terminis que les Disposicions 
Addicionals o Transitories marquen. En conseqüencia, 
nosaltres aquí, senzillament, només volem constatar que 
si no presenten rapidament aquests plans, s'estan de
latant vostes mateixos, perque estan denunciant a les 
c1ares que aproven les lleis en aquest Parlament, o sen
zillament no les aproven, peró hi ha altres majories 
que les propicien, pero després no volen executar els 
mandats que aquestes Beis contemplen. Per tant, si no 
tenen inconvenient a aprovar aquesta resolució, se sal
varan d'una possible imputació de culpabilitats, obvia
ment en aquest moment, fins que no es demostri el 
contrari esta en entredit. 

El punt n.O 7 és d'especial rellevancia per a nos al
tres, l'hem plantejat aquí diverses vegades. Ro hem 
plantejat des de perspectives nacionalistes, pero tam
bé des de perspectives d'esquerres, es tracta de fer 
possible alló que voste, Sr. President, va dir a Menor-

ca, a la primera visita que hi va fer, i segurament va 
repetir a Eivissa, probablcment a Mallorca no ho va 
[er, perque era una qücstió obvia, j aquesta afirmació 
és la següent: «Cada illa sera allo que cada Consel! In
sular vulgui)}. Jo sé que aquesta és una cleclaració ge
nerica i ele bones intencions, pero que després s'ha de 
veure tradlúda en fets, i quíns fets? Per exemple, aquel! 
instrument que fa possíble que es elisseny i s'executi 
la política territorial a caclascuna de les Illes, tengui la 
composició que els resultats electorals, la voluntat ine
quívoca deis pobles rcspectius, hLl propiciat. Demanam, 
per tant, que les Seccions Insulars ele la Com!ssió Pro
vincial c\'Urbanisme siguin reestructurades eI'aca!'d amb 
majories poIítiques respectives a cada Conse11 Insular. 
Demanam també que cada Secció Insular tengui repre
scnlació deIs Crups Polítics, em permetin dir que aquÍ 
no ho hem d'interpretar malament, el Crup Entesa de 
1'Esquerra ele Menorca-Partit Socialista de Mallorca no 
vol tenir una representació que no té a l'iHa d'Eivissa, 
no, no és a~o, el que volem és que cada Crup Parla
mentari pugui tenir accés i reprcsentació a la Comissió 
Provincial d'Urbanisme, volem que a la Secció de Ma
llorca hi hagi un membre representant de cada Crup 
Polític del Consell Insular de Mallorca, i a Menorca 
exactament igual, que no hi és, senyors del CDS, vos
tes ho saben. En conseqüencia, és imprescindible que, 
per la mateixa voluntat que un Decret que vostes pu
bliquen dóna una composició determinada a les Sec
cions Insulars, per la seva mateixa voluntat, i complint 
les voluntats politiques expressades des el'aquesta tri
buna, facin efectiva aquesta qüestió. 1 vull recordar, 
perque ningú no se n'oblidi, i sobretot als Diputats na
cionalistes, en sentit generic, en sentit molt ampli, que 
dia 18 de febrer de I'any 1987, dia 18 de febrer, l'IHus
tre Diputat representant del Grup Regionalista explica
va que els Consells Insulars podien tenir ja, quatre anys 
enrera, l'any 83, per exemple, a partir de la voluntat 
del Govern, només ja, pe!' exemple, les Comissions In
sulars d'Urbanisme, que es van preparar per tal que 
fossin transferides als Consells Insulars a I'epoca pre-
2utonomica, quan es va llevar la Comissió Provincial 
cI'Urbanisme, ¡'única, en tota Espanya, que varem COD

vertir en tres comissions insulars, hauríem d'anar per 
la via deIs fets, etc., etc., un butlletí, encara en tenc 
un altre de dia 25 de febrer del 87 on s'insisteix sobre 
aquest mateix tema. 

Sres. i Srs. Diputats, no ens diguin que a<;o és un 
tema competencial i que exigeix una transferencia via 
llei, via Comissió Tecnica Interinsular, no ens ho diguin 
perque vostes saben perfectament que una cosa són les 
competencies en materia d'urbanisme, i una aItra és la 
valuntat política que fa que una Comissió tengui una 
estructura o en tengui una aItra, atenció, ido, a aquest 

punt, que és fo namenta l, tan fonamental com que roa
jode d.e Govern form ades a determinats CODseIls In
su lars, s'ban format a partir de la inequívoca volullta t 
de votar afjnnativament aque t tema, quan arribi al 
Parlament de les Illes Balears, i avui hi arriba. 

continuara 
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