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1.-1) 
EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, s'obre la sessiÓ. Passam a des
envolupar l'Ordre del Dia que hi ha per a avui, comen
Gam pel punt primer, referit a preguntes. Té la parau
la el Diputat Sr. Valentí Valenciano i López, per fer la 
pregunta registrada amb el n.O 970/87 . 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Gracies, Sr. Presidcnt. Aquesta pregunta tracta de 

demanar a la ConseHeria d'Agricultura a veure si pen
sa efectuar algun programa de Het escolar, aquí, a Ba
lears, en coHaboració amb el Ministeri d'Educació. Jo 
voldria, per emmarcar més, una mica més la pregun
ta, per enquadrar-Ia més, jo crec que és una mica ge
nerica, per explicar-la una mica més, m'agradaria afe
gir que no es tracta, en aquesta pregunta, no es tracta 
de demanar a la Conselleria d 'Agricultura que es faci 
carrec del 50 % que no aporta la Comunitat Economi
ca Europea a aquest programa, sinó que del que es 
tracta és de veure si la Conselleria té la voluntat polí
tica de tirar endavant aquest programa conjun tament 
amb el Consell 'Insular de Mallorca que ja coHabora 
amb distints ajuntaments i centres en aquest progra
ma, conjuntament amb ajuntaments que ho fan, con
juntament amb associacions de pares i, basicament, es 
tracta de veure si la Conselleria d'Agricultura vol coor
dinar aquests esfon;os, si creu que és interessant apro
fitar aquest 50 % que la Comunitat Economica Euro
pea aporta, concretament, en aquest programa. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultura. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA (Pere 
J. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. Agraesc la matisació, perque 
així com estava era molt vaga, jo havia preparat una 
cosa més extensa. La resposta és en principi negativa 
en el sentit, la resposta de la coHaboració amb la Di
recció Territorial d'Educació és negativa pel que res
p ecta a aportacions pressupostaries, perque ni el MAPA 
ni el Ministeri d'Educació, al contrari del que han fet 
a al tres paIsos , pero en el cas concret nostre, d'Espa
nya, és així, tenen previst despeses que puguin suple
mentar la subvenció del CEOGA a la llet a les escales. 
Per consegüent, és negativa quant a coHaboració eco
n6mica. 

Sí quant a coHaboració en difusió i propaganda d'a
questa campanya. El Ministeri ha editat diversos fulle-

tons, el més complet és aquest, en el qual explica, a 
tot arreu, en que consisteix la campanya i de quina 
manera es pot finan~ar. Jo he de dir que existeix una 
certa confusió en aquesta campanya, i jo agraesc al 
Sr. Valenciano i al Grup Socialista que m'hagin donat 
l'oportunitat, tal vegada, de parlar, encara que sigui 
rapidament, per treure aquesta confusió que existeix. 
En primer lloc, la Comunitat Económica Europea, no 
és exacte que subvencioni el 50 % del cost de la llet, 
la Comunitat Economica Europea subvenciona l'equi
valent al 125 % de la quota retirada de la llet, o sigui, 
en el cas concret d'Espanya, 34'8 equs per 100 kgrs. de 
llet, la qual cosa equival a 52 Pts. litre, amb les varia
cions que setmanalment posa l'equs en 52 Pts. litre. 
Allavores, aquesta quanti-tat se subvenciona p~r donar 
un quart de litre diari de Het a cada alumne, i hi ha 
altres subvencions en set categories, perque no tan soIs 
es pot donar llet, sinó que es pot donar, llet sencera, 
sinó llet descremada, iogurts, Het xocolatada, etc . En 
aquest cas concret, com sap voste, es permet, és una 
de les poques excepcions que permet el Mercat Comú, 
que les subvencions de les altres administracions, no 
siguin incompatibles amb la subvenció que dóna el 
CEOGA. 1, per consegüent, es poden juntar a aquestes 
subvencions altres administracions . La veritat és que 
aixo va apareixer, com sap voste, el mar¡; del 86, les 
primeres disposicions, i hí ha hagut diverses experien
cies pilot, com, per exemple, la Generalitat de Catalu
nya ha fet una experiencia pilot, per subministrar llet 
a centres escolars especials o a centres per a disminu"its 
psíquícs, etc., una cosa molt concreta i molt petita, pero 
jo diria que, ep. línies generals, dins les Comunitats 
Autonomes no existeix, a nivel! general de tot l'Estat 
Espanyol, una política clara quant a com s 'ha d'enfron
tar aquest programa. 1 tant és així que dimarts passat, 
dia 3 de setembre es varen reunir, practicament, tot el 
dia, representants de t otes les Comunitats Autonomes 
d'Espanya, perque, a nivell de tot l'Estat Espanyol, exis
teix un important confusionisme, no 5015 en la manera 
com les Comunitats Autonomes poden ajudar aquest 
programa, sinó en les mateixes normatives que cada 
Comunitat Autonoma ha publicat per la gestió d'aquest 
programa, perque encara que aquest programa el p aga 
el SEMPA, la gestió i la manera com es nomenen o es 
designen o es registren els p roveedors de la llet, els 
centres escolars que són els que subministren aques ta 
llct i de la manera com s'inspeccioni i es controla la 
veracitat deIs subministramen ts, ha arribat un moment 
que el Govern de l'Estat ha trobat convenient cercar 
un sistema, i en aquests moments s'estava en aixo, ja 
li d ic, va ser dimarts de la setmana passada, perque de 
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" mutu acord, sense entrar en les competencies que té 
• ~da Comunítat Autonoma, arribem a una certa homo

logació d'actuar totes les Comunitats Autonomes amb 
una certa unitat de criteri, tant des del punt de vista 
norroatiu, com des del punt de vista de suport de la 
caropanya, perque, evidentment, es tracta de donar su
port a aquesta campanya. 

Com sap, existeixen dos tipus de proveedors, na
cionals i a nivell regional, en el cas de les Illes Balears 
els dos registrats a nívell nacional són Agama i Dano
ne, í a nivell de la Comunitat Autonoma són Coinga i 
Damia Sastre. En aquests moments, nosaltres hem do
nat vals i els bons corresponents per a , aproximada
ment, uns 37 centres, pero sabem, sabem, a través deIs 
proveedors, que estan en tramit moltíssims més, entre 
d'altres coses, perque, com voste ha assenyalat, una se
rie d'ajuntaments, com són Santanyí, Campos, Ses Sa
lines, Montu'iri, Sant Lloren¡;: i Felanitx, ja han preg ac
dons directes, no per aportar doblers, sinó per mobi
lítzar les seves escoles, a través d'una ajuda que, en 
principi, crec entendre que té previst el Consell Insu
lar de Mallorca, sobre el 15 % de la quota. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, li record que són cinc minuts entre 

resposta i pregunta. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Pere 
J. Morey i Ballester): 

Moltíssimes gracies. En concret, nosaltres calculam 
que amb l'ajuda del CEOGA, i l'a-juda que pogués do-o 
nar el Consell Insular de Mallorca en aquest cas, i even
tualment els Consells Insulars de les altres Illes, tam
bé, la despesa que representaria per al pare de I'alum
ne el subministrament d'aquest «tetra-break» de guart 
de litre de llet, representaria 15 Pts'; dia, nosaltres 
creim que és una quantitat suficientment petita, com 
perque la campanya que es pugui fer tengui resso i es
tam, en aquest sentit, no sois amb el Ministeri d 'Edu
cació, sinó també amb el Ministeri d'Agricultura i Pes
ca, per tal de fomentar el maxim nombre possible de 
centres escolars que s'apuntin a aquest programa. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar, si vol? Si vol replicar, ho pot fer. 
Curtet si pot ser, pero ho faci. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Bé, no, jo només volia dir que em sembla molt bé 

i estic content que finalment la Conselleria d'Agricul
tura vulgui agafar i vulgui comen¡;:ar a impulsar aquest 
programa, el que passa és que no s'ha concretat amb. 
quin tant per cent, tampoc, la ConseIleria hi volia par- . 
ticipar. A part d'aixo, el que també volia introduir, 
pero ja no hi haura lloc a resposta, és a veure quina 
empresa s'agafaria i a veure els criteris que s'agafarien 
per agafar les empreses aquestes, pero vaja, jo ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. ConseIler, pot contestar. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA (Pere 
J. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President . Des del punt de vista eco
nomic, nosaltres no tenim possibilitats pressupostaries, 
representaria entre 80 i 90 milions de pessetes per al 

pressupost, el pagament del 15 % o del 25 % de la 
quota. O sigui, no tenim possibilitats pressupostaries 
per poder-ho fer. Respecte de quina seria la societat, jo 
crec que aixo ha de funcionar com marca la Llei, és 
a dir, serien els centres els que demanarien quins pro
ductes volen consumir, els productes lactis que volen 
consumir, per exemple, si vol en iogurts probablement 
aniríem a una determinada marca i si volen Het sence
ra, a Mallorca aniríem a un lloc, i si volen Het sencera 
a Menorca, supos que aniríem a un altre lloc. 

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

1.-2) 
Passam a donar la paraula al Diputat Sr. Antoni 

Costa i Costa, perque formuli la pregunta registrada 
amb el n.O 1064/87. 

EL SR. COSTA 1 COSTA: 
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller d'Agricultura, / 

en aquest Parlament hi ha hagut reiterades manifesta
cions sobre els serveis d'Extensió Agraria, concreta
ment algunes varen tenir lloc als pressupos ts de l'any 
passat, d'enguany, del 1987, alIa on es va comprometre 
el Govern d'aquesta Comunitat a dotar de mitjans ma
terials i de personal el servei d'Extensió Agraria d'Ei
vissa i Formentera. Altres més' generiques feien referen
cia als serveis d'Extensió Agraria de les Illes Balears, 
com a elements dinamitzadors d'un canvi necessari dins 
I'estructura agraria i dins els cultius agraris, i d'un as
sessorament, també, absolutament necessari per als nos
tres agricultors. El servei d'Extensió Agraria d'Eivissa 
i Formentera, en aquests moments, si no estic mal in
format, esta solament amb una persona, aquesta perso
na, quan s'ha de despla¡;:ar a alguna finca, cosa que fa 
no massa habitualment, pretisament per l'estructura 
que té aquest servei a Eivissa, ha de tancar l'oficina, 
ja que no disposa d'altra persona per deixar-Ia aIla, ni 
tan sois per agafar el telefon. No té mitjans materials 
suficients per fer la seva feina d'una manera adequa
da i molt manco per poder incidir d'una manera real 
dins l'agricultura que, com voste sap, a Eivissa, cada 
vegada va desapareixent més i cada vegada té més ne
cessitats d'ajuda i de suporto Jo Ji voldria demanar si 
realment aquest ConseIler que és nou dins aquest Go
vern, té la voluntat política ferma que en el termini 
més breu possible, si pot ser abans d'acabar l'any, es 
do ti adequadament de personal i de mitjans materials 
aquest servei d'Extensió Agraria d'Eivissa, perque pu
guí complir, almanco en part, la funció que li ve enco
manada per la seva propia responsabilitat . 

Moltes de gracies. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA (Pere 
J. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. Tant de bé fos possible po
der dir que abans de final d'any poden dotar, és cert 
el que voste ha dit, aquesta és la situació d'Eivissa , és 
una situació lamentable sota tots els punts de vista, 
pero, com voste sap molt bé, fins a l'aprovació deIs 
nous pressuposts, jo m'he de regir pel pressupost del 
87, i en el pressupost del 87 hi ha una plantilla previs
ta, el que jo puc fer és fer les passes necessaries per 
tal que aquesta plantilla, les vacants siguin cobertes. 
La historia és molt curteta, pero també molt trista, de 
que és el que ha passat en el servei d'Extensió Agra-
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ria d'Eivissa i Formentera. El juliol del 86, va treure la 
pla~a un tecnic, per l'agencia, als pocs, al mes de juliol, 
o sigui, al mes segiient, va guanyar una pla!;a al Minis
teri de Madrid i va ser traslladat, va quedar vacant, el 
desembre del 86, l'auxiliar aclministrativa va ser també 
transferida o se'n va anar a Madrid i varen quedar sen
se baixes. El 87, el tecnic que donava suport a l'actual 
tecnic va demanar la pla~a dins els serveis del SERIDA, 
d'Eivissa i va passar al SERIDA d'Eivissa, finalment, 
les diferents oposicions que es varen fer per cobrir pla
ces d'auxiliars administratius, que es varen guanyar, al 
poc temps varen demanar el trasllat a Palma i se'n va
ren anar a Palma. I finalment, la darrera oportunitat 
que h em tengut de cobrir una pla~a, malauradament i 
possiblement, tal vegada, jo ho puc acceptar, per una 
falta d'informació, no es va presentar ningú d'Eivissa, 
amb la qual cosa, una altra vegada, la pla~a va lom ar 
a quedar vacant. Ara, en aques ts moments, la pla~a e ta 
a punt de sortir, una aItra vega da , a concur . Jo he de· 
manat als meus serveis adminis tratiu , p erquc reconec 
que la medmica de contraetació és tan complicada que 
de vegades se m'escapa, si és possible contractar pro
visionalment, i m'han dit que no, que s'ha de dotar 
realment, s'han de fer les oposicions i s'han de dotar. 
Per consegüent, rúnica sortida que t ene, en aquests mo
ments, és tornar a convocar la pla<;:a ·d'Eivissa , inten
tar fer la maxima publicitat al s mitjans locals perque 
es presenti gent de la mateixa iHa . amb la qual cosa 
tendríem una segure tat que quedarien a l'illa i no de
manarien el trasllat com rins a ra. 1, a la vista del que 
pugui paSsar, amb le do tacions de l nous Pressuposts, 
i a la vista que, coro oste sap, el servei d'Extensió 
Agraria s'engloba din una operació moll mé gran de 
rees tructuració, de creació de se rve is inulars i comar
cals, que és inserida dins tot el programa de la Llei de 
Consells Insulars, a la vista del que passi amb la Llei 
de Consells Insulars, podrem o no avan<;ar més en 
aquest tema, encara que li ciéimet i reconec que la si
tuació és indesitjable des detots els punts de vista, en 
aquest momento 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Costa té la paraula. 

EL SR. COSTA 1 COSTA: 
Gracies, Sr. President. Gracies, Sr. Morey. Bé, jo, 

en principi, agrair-li l'esperit constructiu de la seva res
posta, el reconeixement d'una situació sangnant, que jo 
no havia volgut donar les dates adequades, perque tants 
d'anys, dos anys, és massa temps perque una situació 
romangui en aquest estat. Jo li agraesc que faci l'intent 
de cobrir les places que en aquests moments són va
cants, aixo no obstant, no és suficient, cal tenir en comp
te que aquest servei ha de donar abast a dues ilIes, a 
Eivissa i a Formentera, que no té en absolut cap servei 
d'aquesta Conselleria, i que, a mi em costa molt creure 
que no es poden cobrir aquestes places si efectivament 
es fa aquesta publicitat que ara ens ha dit el Sr. Con· 
seller, aIla on realment hi ha un interes per eobrir-Ia, 
que és a Eivissa . 1 jo crec que hem de posar esfor<;os 
reals, hi ha altres coses manco importants que aquest 
Govern aconsegueix arreglar amb molta facilitat, aques
tes que són un poc difícils, pero que donarien una gran 
sortida a un sector que, com es reconeixi a un debat 
molt recent, el debat de la Comunitat en aquesta Cam
bra, és absolutament necessari que s'ajudi, i aquest ser
vei, aquests serveis insulars que voste em diu que rees-

== 

z::: 

tructurara en vista del que pugui passar amb la Llei de 
Consells Inslars, jo crec que no és la Llei de Consells 
Insulars, que tot el qu facem en aquest camí, són coses 
que haurem avan~at en el moment que s'inicia un pro
cés de transfel-encies aIs Consells Insulars, i aixo hau. 
rem guanyat, perque, com voste sap, les illes d'Eivissa 
i Formentera no són unes illes que estiguin plagades 
de serveis, i voste ha tengut responsabilitats en aques. 
tes illes i les coneix b é, per tant, crec que hem de fer 
un esfor~ especial que no dubto que voste fara dins 
aquest esperit constructiu i que tots els ciutadans d'Ei
vissa i de Formentera li agrairan. 

Gra.cies. 

1.-3) 
EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Joan López i Casasno
vas, per fer la pregunta registrada amb el núm. 1057/87. 

EL SR. LúPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. El Grup Parlamentari del 

PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca va rebre, com 
supos que tots els Grups Parlamentaris d'aquesta Cam
bra, un eserit adjuntant un acord plenari de l'Ajunta· 
ment de Binissalem, en el qual mostraven a les forces 
parIamenUtries el malestar, la preocupació per la si· 
tuació en que es trobaven les obres del Casal de Ca'n 
Gelabert, que aquí dins, com vostes saben, s'ha tractat 
diverses vegades. Atesa, ido, aquesta denúncia feta, en 
sessió plenaria de l'Ajuntament dia 9 d'octubre, nasal· 
tres demanavem quina SÍtuació, quina solució s'ha adop· _ 
ta t per part de la Conselleria de Cultura, a la situació 
precaria en que es traba aquest casal. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula la Sra. Consellera de Cultura. 

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

Gracies, Sr. President. Bé, aquest és un deIs temes 
ele pa(rimoni heretal i més que comatosos, jo diria 
que ja cadave rics . Mantenc tot el que vaig dir, fa un 
any, quan e va parlar del tema del Casal de Ca'n Ge
labert, i realment manifest que és una falta; de sensibi
litat cultural total la que ha donat lloc a aquesta situa· 
ció, una situació que, desgraciadament, i segons l'in· 
forme que vaig demanar a la Comissió de Patrimoni 
Historico-Artístic, és irreversible. La Comissió es va reu
nir dia 5 deIs corrents, i va dir el següent: «La Comissió 
de Patrimoni Historico-Artístic de Mallorca lamenta que 
en el seu moment no s'atenguessin les prescripcions 
dictades per dita Comissió relatives a la conservació de 
pintures de Ca'n Gelabert. Conegudes les circumstan· 
cies actuals de detriorament de Ca'n Gelabert, es como 
pren que les pintures són insalvables, per aguest mo
tíu, s'acorda elevar una protesta a l'Hble. Sra. Conse
llera d'Educació i Cultura, d'aixecament de l'ordre de 
paralització de les obres de Ca'n Gelabert». Al dia se· 
güent , vaig firmar l'ordre i en aquest moment !es de· 
cis ions pertanyen ja a l'Ayuntament de Binissalem, que 
és el titular i maxim responsable d'aquest edificio Aquest 
ajuntament, com tots sabran, s'ha acollit al pla d'in
versions cuIturals del Consell Insular de Mallorca, amb 
un pressupost de 4 mílions de pessetes. No cal dir que 
aquests 4 milions són totalment insuficients i que la 
restauració és, segons e ls entesos, totalment imposs ible. 
Es pot fer un aItre Ca'n Gelabert, pero no es restaurara 
Ca'n Gelabert, perque es totalment, ja, inexistent. 
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difícil de traduir en realitats. Hi ha una area dins aques
ta Llei que ens ha semblat particularment important 
i objecte, per aixo, de la nostra Moció, el Títol III re
ferit als mitjans de comunicació social. Som conscients, 
i a partir de l'estudi interessant del Sr. Colom sobre 
aquesta Llei, que en aquest Títol precisament el volun
tarisme de la Llei és un deIs més remarcats, perque, en 
definitiva, com diu Bartomeu Colom, la LIei pretén la 
normalització en els mitjans de comunicació i en res
ponsabilitza el Govern, sense titularitat ele cap mitja 
i sense competencies en la materia, la Comunitat re
corre, una vegada més, a la fórmula del [oment que 
implica, per tant, una cooperació del Govern, no només 
amb l'Estat, sinó també amb els titulars de mitjans de 
comunicació privats, pero importantíssims. ÉS, per tant, 
aquesta Moció, una necessitat de dur enelavant la Llei 
sobre uns elements ele gran poder social, no hi ha cap 
llengua moelerna que pugui viurc ni sobreviul'e sense 
ser la lIengua deis mitjans de comunicació social eleo la 
propia societat, la llengua de la d,elio, de la televisió, 
la llengua deIs !libres. la ll engua ele les revi s tes. la lIen
gua de les peHícules, la llengua deIs teatres, etc., etc. 
Si no hi hu prcs~l1ci!l pü Ji él dins els mitj::ms ele co
municació so ia l del propi idioma, hi ha pres~ncja el'un 
altre, és la 11engua el e pre tigi, ¿s la llengua que cada 
clia ens parla, bretOl 1 el mi ljil més efica¡; de 'tots 
que és, indiscutiblement, la televisió. l és evident que 
les limitacions el'aquest. Gm'em, a I'ho1'a ele reglamentar 
sobre aquesta materia, són, realment, molt grans. No 
hi ha titularitat de eliaris, no hi ha titularitat ele revis
tes, no hi ha titularitat ele telcvisions reals i efectives. 

En conseqüencia, es tracta de, cl'eim, elu1' endavant 
una reglamentació que fomenti l'ús de la nost1'a llen
gua en aquests mitjans, ho ha ele fer senzillament el 
Govern? Nosaltres entenem que aquí sí que és prudent, 
com es va. fel' durant l'elaboració el~ la Llei i va elonar 
un resultat molt bo, i va elonar un resultat molt positiu, 
cercar la participació deIs elements .. ele les societats in
sulars interessats, nó ja en la forn1Ulació ele la LIei, sinó 
en la realització de la LIei, es tracia ele parlar, evident
ment, amb Obra Cultural Balear, es tracta ele parlar 
amb la Universitat, es tracta de parlar amb entitats 
culturals ele cadascuna i de totes les 11les, i és necessari 
plantejar-Ios de quina manera, realment, aquest GOl"ern 
pot elur endavant aquesta reglamentació. El termini de 
sis mesos , que p l ser url i 110 s'é$ aCl iu, el" im que. 

o lot cas, és suricenL. Entenem, el LOr manen: . que 
'1 ompli l11enl d'a.quesla Moc ió no vol di r que e ele en
"olupin l le les possibiliLals reglamentaries quc es p -
den rereri¡' :l Is miljails el · cOJ11uni él ió -ocial , Tilol nf 
de la L1ci de onnalilza ió Lingüí. lica . ~' . videnl que 
' 1 camp s enormc, pero n'hi ha uns am, on é l11011 
més facil, posem p~r cas el tema de les' eclicions en ca
ta la, és relütivament senzill, sobretot hi ha prcceelents 
a altres Comunitats Autonomes, concretament a Cata
lunya s'hi ha treballat molt, creim que és necessari, 
per tanl, a pan de 1'(1 ses~;oramcnl ti les prop!es en ti
lal i tJniversilal, estar · n eontacle amb aque les altres 
('omunitals ut· nom que ja han afronlal el proble
ma de rct"f lamentar i veure quin resu ltat eE cr iu han 
aconseguit, j, per tant, creim que tot aixo elonara joc, no 
només polític, sinó també social. 

Es tracta el'implica¡- elios la normalització lingüís
tica els elements vius de la nostra societat, cl'eim que 
aquesta tasca, per part del Govern. duta a tenne d'una 
manera eficar; obrid!, per tant, unes possibilitats d'arre
lament ele la nostra Autonomia, d'arrelament d'aquestes 

institucions, com és aquest mateix Parlament dins la 
societat. 

Creim, per tant, que aquesta Moció desenvolupara 
la Llei i que la preparació d'aquests reglaments per
metra la participació de cara a les institucions, de cara 
a la normalització lingüística d'unes entitats, d'uns mit
jans de comunicació que moltes vega des no viuen del 
tot connectats amb aquesta Cambra. 

l, hi ha un segon punt que em permetran -ara 
acabaré, Sr. President-, que em pareix particularment 
interessant. Abans d'oficialitzar aquests reglaments, 
crcim que seria molt important que se celebras dins la 
Comissió de Cultura una sessió informativa, per que? 
No és la nostra intenció, Sra . Consellera, fiscalitzar 
exactament els reglaments, nosaltres volem respectar 
una separació de funcions clara i rotunda, entenem que 
la responsabilitat de reglamentar és indiscutiblement 
de l'Executiu, amb aixó no li hem d'esmenar la plana, 
pero crec que sCl-ia intcrcssant que dins aquesta sessió 
ens explicas les elificultats i les facilitats que ha trobat, 
ens explicas quin ha cslat el procés el'elaboració el'a
quests reglaments i, en tot cas, ens permetés que tots 
c1s Grups Polílics prescnts a aquesta Camb¡-a, per als 
quals la nOl-malització lingüística forma part, com diu 
I'Estatut, del nostrc manelat parlamentari, li plantegem, 
si trobam que le.s formlllacions el'aqllcsts reglaments no 
són elel tot felices, no exactament esmenes, pero sí sug
gerencics, perque, al final, tengllem una reglamentació 
eficar;: que permeti que la lIengua catalana sigui present 
als mitjans ele comunicació social el'aquestes illes, ele
ment fonamental i inelispensable per a la seva norma
lització. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
S'han presentat es menes a aquesta Moció per part 

elel Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra de 
Menorca amb els núms. registrals 1182/87 i·1183/87. Per 
elefensal' aquestes esmenes,. per part del Grup PSM-En
tesa de l'Esquerra ele Menorca, ét la paraula el Diputat 
Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ l CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Avui, 

precisament avui, hCI11 rebut la contestació ele la Con
selleria ele Presidencia, en que ens expliquen, segons el 
cens poblacional ele les Illes Balears, quina és la situa
ció real ele coneixement oral, escrit, parlat, de la nostra 
llengua. 1 mirin, resulta que a les llles Balears hi ha 
un 9'91 % de persones, ele ciutaclans que c1iuen no en
tenclre la nostra llengua; hi ha un 15'57 % només, 
perdó, un 16'5 % només que eliu saber parlar, llegir i 
escriure en la nostra lIengua. En C'onseqi.iencia. aquest 
83'5 %de ciutadans analfabets en la propia lIengua és 
una situació prou preocupant tan preocupant que ens 
atreviríem a elir que és catastrofica. 

L'Entesa ele l'Esquerra ele Menorca i el Partit So
cialista de Mallorca, el nostre Grup Parlamentari, esta 
d'acorel amb les argumentacions i amb les propostes 
que ha fet el Portaveu del Gnlp Socialista, Sr. Damia 
Pons, hi estam perfeclament d'acorcl i \'otarem, obvia
ment, a favor ele la Moció que presenten. Ara bé, vol
dríem, en aquest t1'am parlamentari, aportar clues es
mene' m6 . du ~ csmenes cI'adelició, que, tot i que són 
pal"cial , poden enriquir el resultat del elebat que es va 
proc\u ir en aquesto Cambra. En primer 1I0c, "olem re
f riJ·-no. a una noticia que és ja, ele per si, simptoma-

1 
1 

d 
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EL SR. PRESIDENT: 
. Sí, el Sr. López i Casasnovas té la paraula. 

EL SR. LÓPEZ I CASASNOVAS: 
Gracies, Sra. Consellera, per aquesta informació. A 

la v istal de la informació que ens dóna, hem de lamen
tar pro[undament que Ca'n Gelabert s'hagi convcrtit 
gairebé en un e m blema, en una r ealilat em b lemauca 
del que no hauria d'haver e tal mai, el'aquesta manca 
de se nsi bili tal cultural , que vosle mateixa molt bé ha 
assenyalat. Esperam i desitjam que la seva actuació no 
tengui situacions com aquesta, i també voldríem con
tinuar formulant un prec o una pregunta en el sentit 
de clemanar si la Conselleria de Cultura, en aquests mo
ments, pensa demanar responsabilitats als qui han fet 
possible, per acció o per omissió, que hagim arribat a 
aquesta situació irreversible. 

Gracies. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO 1 CULTURA 
(M." Antonia Munar i Riulort); 

Sí, Sr. Pres ident. Realment, en el seu moment, es 
podrien haver demanat responsabilitats, no s'ha fet i 
el temps ha prescrit, segons els assessors jurídics de la 
meya Conselleria, no obstant aixo, jo crec que a part 
que no es faein les oportunes, diem, sancions de tipus 
juríciic i aIs lribunals, jo crec que és la consciencia de 
cadascú, la del mateix poble de Binissalem, la quc, de 
qualque manera rcspondra. No demanarem a l'ex-batle 
responsabilitats, la responsabilitat és de l'anlerior Con
sitori, i jo crec que ells ho saben. Ara bé, les prescrip
cions legals, han passat, ja. 

n.-l) 
EL SR. PRESIDENT: 

Passam a considerar el segon punt de l'Ordre del 
Dia, referit a Mocions. La primera que tractarem sera 
la registrada amb en núm. 1054/87, presentaela pel Grup 
Parlamentari Socialista, que és subsegüent a la 1nter
peHació núm. 849/87 relativa a la política ele normalit
zació lingüística. 

Per a la seva defensa i per part del Grup Socialista, 
té la paraula el Diputat Sr. Damia Pons i Pons. 

Se Secretari, vol Ilegir la Moció presentada pel 
Gmp Socialista? 

EL SR. SECRETAR1 SEGON: 
«El Govern ele la Comunitat Autonoma, el'acore! 3mb 

el que estableix la Disposició Final Primera de la L1eÍ 
de NonTlalització Lingüística a les Illes Balears adopta
ra, en el termini de sis mesos, les disposicions rcglamen
taries precises per a I'aplicació i dcsenrotIlament de 
l'esmentada L1ei dins l'ambit elels mitjans de comunÍ
cació social. 

Segon.-En relació amb les elisposicions reglamcn
taries esmentaeles i abans de publicar-les al BOCA1B, 
j'Hble. Consellera d'Educació i Cultura compareixera 
clavant la Comissió ele Cultura i Educació del Parlament, 
per tal de celebrar una sessió informativa, d'acorel amb 
el que preveu l'arlicle 175 elel Reglament de la Cam
bra». 

EL SR. PONS 1 PONS (DAMIA); 
Se President, Sres. i Srs. Diputats. Crec que aques

ta Moció s'emmarca dins un camí de restauració de la 
normalitat lingüística a les 1Iles Balears, a la qual con
vé referir-nos molt breument. 

La Constitució del 1978 ja va donar la primera pas
sa, passa important de cara a la normalització lingüís
tica des del moment que ens va donar la possibilitat, 
el dia que tenguéssim l'Estatut, de donar-li un Estatut 
de cooficialitat juntament amb el castella, clins el nostre 
ambit territorial. L'Estatut es va fer esperar, pero l'any 
1983, varem aconseguir la nostra Carta Magna, tantes 
vegades citaela, alla on la llengua, que havia vengut, la 
solució que se li donaria a I'Estatut, havia anat acom
panyat de no poques polemiques i no sempre afortu
nades, \'a trobar una formulació feli<;, va aconseguir, 
almanco, formalment un status de cooficialitat, varem 
aconseguir que I'Estatut establís que un deIs mandats 
que s'havien d'atendre als poders públics fos la norma
Jització lingüística i es varen esborrar, respectant moda
lilats, tot el que vulguin, els principis que nosaltres ens 
movem dins una llengua catalana clara i rotunda. 

La L1ei de Normalització Lingüística, que l'Estatut 
flOssibilitava, va ser també un d'aquests documents de 
lJarga trajectoria, pero també, afortunaelament, de final 
fcli¡;. La L1ei 3/ 86, L1ei de Normalització Lingüística per 
él les Illes Balears, va establir un amplíssim marc jurí
dic el qual els poc!ers públics podricn treballar perque 
la nostra lIengua deixas de viure en precari, cleixas ele 
sofrir processos el'erosió social, ele barbarització, de 
marginació, i comen¡;as a fer un camí invers, un camÍ 
positiu, un camí ascenclent fins a la seva plena norma
lització_ Pero, després de quasi dos anys de vig~ncia 
d'aquesta llei, veim que encara hi ha amplíssimes possi
bilitats, amplíssims camins dins aquesta !lei que, no és 

- que s'hagin cobert, és que ni tan soIs tenim la impressió 
que hem COmei1¡;at a caminar. 

El Grup Socialista, ates que iniciavem una nova 
Legislatura, que la composició del Parlament, pot ser 
semblant, pero amb algunes diferencies importants, fins 
i tot a nivell del mateix Executiu, ha volgut plantejar, 
va voler plantejar, no fa molt, una InterpeHació en ma
teria lingüística, per concixer les línies 'generals d'ac
tuació. La Sra. Conse!lera ens les va explicar, ens varen 
parcixer, en tot cas, positives, pero no elel tot suficient 
i, com ja li varem anunciar, presentam avui una Moció 
que té com a finalitat continuar avalll;ant, continuar 
caminant dins el procés de la normalització lingüística. 

Volem dur a aquesl Parlamento a\ ui i sempre, pro
postes clares i realitzables, perque entencm que I'Exe
cUtill, si ha ele retre compte a aquest Parlament ele la 
seva gestió, no se li poden fer manelats que superin les 
seves propies possibilitats. 

El desenvolupament reglamentari el'aquesta L1ei de 
Normalització Lingüística, en tota la seva extensió, és 
un procés molt més difícil que la formulació de la ma
teixa L1ei, perque, recordant una vegaela més alió de 
Romanones, qt;e facin ells la !lei que jo faré els regla
ments, és el réglament alla on es materialitza la !lei, 
alla on es troben els problemes clars i concrets. alla on, 
en definitiva, la !lei es fa realitat, troba amb les possi
bilitats, pero lambé amb els límits que la realital, ine
vitablement, li imposa, i no hi ha dubte, i aquest clies 
prep<lfant la Moció, he tengut ocasió ele comprovar-ho 
i rellegin t també un estudi interessant ele Bartomeu Co-
10m sobre aquesta lIei, sobre la L1ei de Normalització 
Lingüística a les Illes Balears, és evident que la !lei esta 
carregaela d'encerts feli<;os, esta carregada de bones in
tencions, pero que també té molts d'elements ele caire 
clarament voluntarista, que és positiu que hi siguin, 
pero que a I'hora d'un elesenvolupament reglamentari, 
és quan descobrim que aquest voluntarisme és molt 
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tica d'un canvi de sensibilltat per part del Govern Cen
tral, respecte deIs temes de nor malització lingüística. El 
Govern, dins la negociació que té oberta amb la Gene
ralitat de Catalunya, a la reunió que va celebrar a La 
Monc1oa, dia 4 d'aquest mes, va acceptar negociar la 
possible finaw;:ació de la norrnalització de la llengua 
catalana, alla, a l'ambit del Principat de Catalunya. Per 
tant, nosaItres, amb justa coherencia, demanam, instam 
que el Parlament faci una recomanació al Govern, en 
el mateix sentit, i, per que deim aixo? Vostes saben 
que aquests dies hi ha hagut aiguats fon;:a importants, 
catastrOfics al País Valencia, a Múrcia, a tota aquella 
zona, que s'han avaluat ara, per part del Govern Cen
tral, en 99 milions de pessetes, per part de les autori
tats locals, en uns 300 milions de pessetes, 300.000 mi
lions de pessetes, perdo. Aleshores, si una situació catas
trafica produeix reaccions económiques d'aquest tipus, 
nosaItres ens demanam la catastrofe cultural, idioma
tica, que ha significa t per a la nostra llengua i per al 
nostre poble, anys i anys d'imposició lingüística, de ge
nocidi cultural, que necessiten des de l'Administració 
Central, des de l'Administració Europea, des de les 
Administracions Locals i Autonomiques? Nosaltres no
més volem significar que mol tes vega des la lógica de 
cada dia ens fa perelre els hori tzons i les perspectives 
finals, i la perspectiva final de la normalització lingüís
tica a les nostres illes, passa per reconeixer que els fets 
actuals, aquests fangs tenen unes causes, aquests fangs 
tenen unes aigües, i aquestes aigües vénen ele moIt abans 
ele la situació autonómica, de la situació democratica, 
fins i tot molt abans del nostre segle, remunten molt 
més amunt. Per tant, crec que hem de tenir molt pre
sent aquesta recomanació que el Parlament hauria de 
fer, al nostre entendre, al Govern. 

Un altre punt consideral inajornable i basic en 
aquesta segona esmena d'addició que presenLam, és que, 
d'una vegada per totes, el Govern de les IIles Balears 
elabori un Decret, és a d i r, acl u'j en funció de la Llei 
de Normalització Lingüística, artic1e 14, i estableixi la 
normalització ortografica, que no traducció, la traduc
ció implicaria altres mecanismes de la Llei de les Ba
ses de Regim Local, sinó normalització ortografica deIs 
noms propis deIs nostres municipis, ajuntaments i enti
tats locals menors. Vostes diran que som, que aquest 
Diputat que els parla és caparrut, ja el va dur a la 
Comissió de Cultura a aquest tema, i el va dur de ma
nera que, jo reconesc que amb tina cel."ta logica, alguns 
Grups van considerar que la proposla que nosaItres 
feiem en aquell moment era excessiva, ara no ho és, 
ara no demanam la norrnalització lingüística immediata 
de tots els toponims de les Illes Balears, deIs nuclis de 
població, deIs llocs geografics, deIs pujols i deIs rius, 
no demanam aixo, demanam, senzillament, que el cen
tenar llarg de pobles que tenen les Illes Balears, ten
guin recollit el nom oficial únic del seu municipi, d'una 
manera plasmada en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autonoma. Vostes em diran que per aixó fa falta un 
informe de la Universitat, ten en raó, fa falta un informe 
de la Universitat, pero aquest informe, com vostes sa
ben i jo sé, s'ha produ'it, només hi ha alguns noms, al
gunes poblacions on es discuteix si l'article ha de ser 
l'article salat o l'artic1e literari, si ha de ser La Pobla 
o Sa Pobla, per entendre'ns. Pero jo els vull dir, sen
zilIament, que el ButIletí Oficial de la Comunitat Aut&
noma núm. 63, de dia 19 de maig del 87, publica l'ofi
cialització, el vist-i-plau deIs noms d'Es Mercadal, Es 
Mitgjorn Gran, a ¡'illa de Menorca, aplicant l'article sa-

lato Un servidor va ser present al debat i a la reso
lució final que es va produir en el Monestir de La Real, 
en una reunió de la Secció Filológica de l'Institut d'Es
tudis Catalans, on iHustres representants de la Univer
sitat de les IHes Balears, van argumentar a favor d'una 
solució o d'una altra. Aquell organisme, que és recone
gut per un Reial Decret de Sa Majestat el Rei, com a 
instancia suprema en aquesta materia, va fallar, va re
soldre que s'havia d'acceptar l'article salat per a aquests 
toponims, una aItra cosa és que históricament hi hagi 
manifestacions paleses que s'escrivia en article literari, 
ara bé, aquesta situació de fet que, arnés, connecta per
fectament amb la necessitat de defensar les modalitats 
insulars de la llengua catalana, aquesta situació, d'una 
vega da i per totes, s'hauria de recollir. 

Sres. i Srs. Diputats, nosaltres som conscients que 
darrera el tema de la llista deIs noms oficial s deIs po
bIes s 'hi amaguen conflictes socials de difícil solució 
política per a algunes majories governants. Alló que no 
és acceptable, pero, de cap de les maneres, a la nostra 
Comunitat, és que hi hagi un bilil1güisme actiu, fins i 
tot a nivel! escrit, a nivell de cartclls. No hi pot haver 
bilingüisme actiu, perque no som un poble bilingüe, i 
perquc la Llei ele Normalització Lingüística eleixa, pale
samcnt aclarida la situació d'única forma oficial per a 
la nostra toponimia. En conseqüencia, jo els reclama
ria, els demanaria que d'una vegaela per totes, quan el 
Govern de les Illes publica les Daeles Balears, de cada 
any, quan fa la llista de noms, que ja els publica en 
catala, deixi de posar Villa-Carles, en un híbrid abso
lutament imprensentable, el poble de «~illacarlos» és 
popularment, i ara ja oficialment, Es Castell, el poble 
de Maó té com a nom únic i exclusiu Maó, i no «Mahón», 
com apareix Maó-«Mahón», en una estranya associació a 
les carreteres. És el que nosaltres demanam, coher·~n
cia, valentia per as sumir una realitat i tirar endavant, 
perque no valen subterfugis, la realitat lingüística es 
demostra caminant, anant endavant. 

Mirin, Sres. i Srs. Diputats, amb aixo acabo, hi ha 
una circular d'aquest Govern que indica que no poden 
fer classes de catala als funcionaris, perque no tenen 
professors. Com que no es fan classes als funcionaris, 
les informacions de premsa se solen donar en castella, 
les informacions orals raeliofóniques del Gabinet ele 
Premsa de Presidencia es fan en castella, em sembla 
que incomplin, ja, de fet, la realitat de la Llei de Nor
malització Liugiiística, nosaItres deiem que les lleis no 
normalitzen, que el · que normalitza és l'aplicació de les 
Lleis i el temps, malauradament, ens comenc;a a donar 
raó, i voldríem, Sr. President, no tenir-ne ni mica. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Procedeix intervenir als Grups ParIamentaris que 

ho vulguin fer i que no ho hagin fet fins ara. Srs. Por
taveus? 

Pcr part del Grup Parlamentari CDS té la paraula 
el Sr. Bernat Trias. 

EL SR. TRIAS I ARBúS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Conseqüents amb 

anteriors intervencions i posicionaments del nostre 
Grup Parlamentari, en materia de normalització lin
güística, hem de dir que, evidentment, hem de votar 
a favor de la Moció presentada pel Grup Socialista, i, 
al mateix temps, expressar la nostra preocupació pel fet 
que, una vegada més, les iniciatives en materia de nor-
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malització lingüística hagin de venir sempre des deIs 
bancs de l'oposició. És preocupant, quasi greu, diria 
jo, que el Govern, des de la promulgació de la LIei de 
Normalització, no hagi encara sentit la necessitat de 
redactat i aprovar les disposicions reglamentaries 
adients per a l'aplicació, amb totes les seves conseqüen
cies de la LIei. Sembla que el Govern fa una mena de 
deixada de les seves funcions en un tema que pareix que 
eIs costa molt assolir, el fet que la nostra Comunitat 
Autonoma té una llengua propia i que aquesta llengua 
és el catala, amb una parla diferenciada a cadascuna de 
les IHes, malJorquí, menorquí i eivissellc, i fins i tot 
diferenciada dins de les propies' illes, segons els pobles 
o ciutats, pero que totes aquestes parles constitueixen 
una única Hengua: el catala. 

És necessari, senyors del Govern, que prenguin, 
d'una vegada, consciencia de la feblesa del nostre idio
ma, que els mallorquins, menorquins, eivissencs i for
menterers, pens jo, que som de cada dia més forasters, 
i no vulguin trobar cap sentit peioratiu amb aquesta 
expressió de foraster, que si el Parlament va aprovar 
una LIei, que a la seva Exposició de Motius deia, «tam
bé cal comprometre tots els ciutadans de les Illes Ba
lears, qualsevol que sigui la seva llengua habitual, amb 
la salvaguarda i exensió de la !lengua catalana, chns una 
situació social en que toLs eIs ciutadans coneguin les 
dues llengües i assumeixin la defensa i normalització de 
la catalana, perque és un component essencial de la 
idel~titat nacional deIs pobles de les Illes Balears, cal 
instnunenlar les mesurGS legals, reglamentaries, ele fi
nanc;:ament, perque áquest compromís sigui assolit per 
als ciutadans, i cal fer-ho ja». I res millor que regla
mentant la presencia del catala als mitjans de comu
nicació. 

Deia just ahir vespre, Baltasar Porce!, a la pregun
ta d'un entrevistador, a la televisió catalana, que des 
de l'entraela en vigor deIs diferents Estatuts d'Autono
mia, gairebé res no havia canviat en materia de cultu
ra i de normalització lingüística, i soIs feia una exep
ció, ha canviat l'impacte, l'impacte positÍu que ha ten
gut el fet ele la televisió sobre el nostre poble. I amb 
aixo deixava palesa la influencia, l'enorme influencia 
deIs mitjans ele comunicació. 

«Així mateix, continua dient l'Exposició de Motius 
ele la LIei, la Comunitat Autónoma té en suma, com a 
objectius, dur a terme les accions pertinents d'ordre 
institucional per tal que el catala, com a vehicle d'ex
pressió modern, plurifuncional, ciar, flexible i autonom 
i com a principal símbol de la nostra identitat com a 
poble, torni a ser l'element coexionador del geni illene». 

Si les primeres notícies de la llengua catalana que 
tenim escrita, que ens arriben vénen de finals del se
gle XII, si bé és cert que fins a la segona meitat del 
segle XIII, amb Ramon Llull, no es va produir la con
solidació d'una prosa apta per a les finalitats més di
verses, si escriptors de tots els temps, poetes, religio
sos, estudiosos, ens referim a noms tan nos tres com 
Fra Anselm Turmeda, Sant Vicent Ferrer, el cartograf 
Dolcet i Jafuda Cresques, del segle XIV continuen uti
litzant el catala com a !lengua escrita, oral, culta i a 
la vegada popular, si es tradueixen els classics al ca
taja, si fins i tot eIs primers llibres de cavalleria s'es
criuen en cataIa, Tirant lo Blanc, per exemple, que, 
per cert, va servir d'inspiració a Miguel de Cervantes 
per a El Quijote, i aquesta llengua perviu fins avui i 
dóna noms tan importants a la literatura, com Antoni 
Bofarrull, Manuel Mila, Teodor Llorenc;:, Joan Alcover, 

Antoni M.a Alcover, Costa i Llobera, Miquel deIs Sants 
Oliver, important assenyalar aquest nom a efectes d'a. 
questa Mocíó, i tants d'altres que evidentment els IHus
tres Diputats que m'escolten coneixen perfectament, si 
aquesta llengua, que és la nostra, interessa a tanta gent 
i ha sobreviscut a tots els embats de qualsevol caire 
que al llarg de la história ha sofert, creim, senyores i 
senyors del Govern, que ja és hora de fer-ne una de
fensa decidida, vital, com ja vaig dÍr a una passada Ín
tervencÍó des d'aquesta tribuna. I si aquesta llengua és, 
a més, viva, culta, amb tradició a les Illes, i és la for
ma natural d'expressió, de la nostra expressió com a 
poble, si pel transcurs del temps s'ha fet malbé, tenim 
ara a l'abast un instrument per a la seva consolidació 
com a signe d'identitat, la Llei de Normalització. Ara 
soIs ens cap esperar que els poders públic del Govern 
adoptin aquestes mesure r glamenlal'ies que planteja 
avui la Moció Socialista que a luí e debat, per fer-ne 
una realitat acceptada per a tots els ciutadans de les 
IHes, nosaltres esperam que el Govern, amb el suport 
d'aqueixa Cambra, ho dura a bon port. 

Moltes gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la parau

la el Diputat Sr. Salgado i GomiJa. 

EL SR. SALGADO I GOMILA: 
Mol tes grá ie, 1-. Pre id nt. Bé, lanmateix s']1a 

aprofil al I'oca ió per fer qualque di ur d'en ¡c1ope
dja que avuj mati e'n · havia anunciat, a la omis ió 
de ulLura , i no h · tlnguL floc, lanmalcix, ha LinguL 11 0 
ara, i deia l S.-. Lópe~, enlrant en materia, ja que aquí 
del que es tracta és d'una Moció que prcsenta e l I'ar
til ociali la i de dues esmCnes que presenta el ParLit 
Socialista de Mallorca-Entesa ele l'Esquerra de Menor
ca, deia el Sr. López que aquesta esmena, una de les 
esmenes, més ben dit, la que fa referencia a la publi
cació al BOCAIB, en el termini maxim d'un mes de la 
llista deIs noms oficials deIs pobles, referent als muni
cipis, etc., etc., que aquesta proposta no era ara exces
siva, com sí ho va ser a la Comissió. Estam completa
ment d'aeord amb voste, Sr. López, ara no és exeessiu, 
aixo es pOl Cer per[ecln!TIcnt, sen pre i quan la Univcr
sitaL, efe tivamcnt, tengui reta aquesta relació que vos
t' demaoa. El que sí m 'ha cridat l'alenció, é' que [es 
referencia, perque d'aixo és del que anava la Moció del 
Grup oCialista, concretamenl a l pLlnl 1r, de les disposi
cion reglamcnUtnes preci es per I'aplicació i de enrot
lIamenL de I'esmenlada lIei, la Llei de NormaliLzació 
Lingüística dins l'ambit deIs mitjans de comunicació 
social, aquest era el tema del primer punt, ha fet re
ferencies a informacions fins i tot que dóna el Gabi
net de Premsa de la Comunitat Autonoma o del Go
vern, que dóna en castella a emissores de radio. Jo 110-

més li vull fer una observació. Possiblement hi hagi 
em issores de dl.d io, possiblement que no li acceptin in
rOnnaci6 en ca Lala, jo li diria que a la premsa escrita, 
se Ji envia molta informació en catala, i surt publica
da lradulcia, és a dir, aquest és un altre tema, una al
tra qüeslió, on un d 'aque ' lS in terlocll lors de que par
lava e l Sr. Pons quan ha defensat la seva Moció, que 
s'havia de parlar amb la Universitat, amb ¡'Obra ClIl
tlll-a l Balear, e le., cosa que ens sembla mol t raonable, 
un d'aques interlocUlors, supós que hem d ser, for
c;osament, e ls m itjans de comunicaciÓ. ells en diran 
el critClis, les po ibili tats que tencn, perquc tots sa-
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bem que en premsa escrita, les aventures que s'ban fet 
de publicacions, publicacions diaries en cataUl no han 
estat tot l'afortunades que cree que tots nosaltres ba
guéssim volgut, no ai~í per exemple, h i. ha un exempl: 
que es pot posar ~qUl damunt, que hmclOna bastanl be, 
en certa mesura, es la prem a forana de Mallorca, que 
sí fa prou norma li lzació lingüística, bé estar que fona
I11eotaJment a travé d'accions del Consell Insular de 
M a Ilorea , en aquest cas, pero, en fi. 

Arnés a més, el Sr. Pans deia que el termini de 
sis mesos és suficient, qu pot ser curl i no 'és ac
tiu. Bé, en aquest cas, Sr. Pon , vos te COllvindra que 
activa no ha de s r només la Cons II ra de u llura del 
Govem, inó que actius han d ser el. interloculOrs, 
als inlcrJoculors Llosaltres no els pod m pressionar, al 
G v rn, si. Per tant, no é jo si aqu s ls si mesas s60, 
en vcritat, un termini , ufi ieol. Per allra banda , de· 
mana, i ' m embla m II raonab le, que aquesl regla
O1cnl es clugui a la Comis ió de Cultura d'aqu s t Par
lament, pcrqu ,. lO1.5 el Grups puguin fcr 1> eve L1 g 

g re ll ies , h<1 cs lat la par'CI Llla qLt va le ha utililzat, la 
qua l cosa cn s complica l1cara rnés la qUe. lió, si aque t 
l"cglament es ligués re1 dema, sempre nec.c ital"Ícm una 
sclmDn. p r a na l' a la m issió , Bé. 

.En ti 'I"iniliv<1, bé, i la scgona csmena, pe r eel, la 
segona esmena del Grup Parlamenlari PSM·Entesa de 
I'Esquerra ens sembla, senzillament, meravellosa. És a 
dir si a I'Estat, si al Govem Central també Ii ha sem
bIa, tots estarem molt contents. 

El tcrmini eJe sis mesos ens scmbla curt, nosaltres 
li demanaríem al Grup proposant que s'ho pensas, que 
no Ji donas el deIs tres anys, també en aixo reconei
xem, com dei a abans el Sr. López, que som un poc ca
parruts, i sempre anam al tema deIs tem1inis, tal ve
gada podría ser de sis mesos, no sé que n'opina la Con
sellera, el'aquesta qüestió elel terrnini, i, per la resta, 
bé, per la resta votarern que sí, naturalment. 

Gracies, Sr. President., 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula la Sra, Consellera de Cultura Edu· 

cació, 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACló I CULTURA (M." 
Antonia Munar i Riutort): 

Gracics, Sr. PrcsidenL Sres. i Srs. Diputats. L'arti
ele 27 ele la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de Normalitza· 
ció Lingüística, e tab leix que el Ca Cm eLc 1 Comuni
tat Autónoma ha de promoure el coneixemenl i de en· 
volupamc nt de la llengüa i eullw'a ealaJan s, e pecial
rnenL des d la per peetiva de le rIles Balear, en tots 
' ls miljans el ·' comunicació socia l. [ aixi mateix, a J'ar· 
ticle 28 e lablcix, a l'apartal 1, que el catala ha el er 
la llengua usua! en cmissores de radio, de tele i i i 
al tr s mitjans de C IDlIllicélció s cia] de titll lar ital de 
l'Aclminislració Aulonoma sotmesos a la sev. ges tió. 

Fins aquí és molt ciar el que diu la L1ei de Nor
malització Lingüística, i em va preocupar el que em 
demanava el Sr. Pons, quan em deia, de qualque ma
nera, que féssim les gc. liolls oporlunes, reglamentaria
ment, amb aquests miljans de comunicació. Avui aquí 
s'ha explicat i m'lla deixat de preo UPé1l-, perque el que 
eH demanava, era conscient e1'aquestes timi tacions, era 
una altra cosa, Per tant, i pel que fa al que voste de
mana, es fara observar en totes aquelles activitats co
municatives i informatives de la ConseHeria i també 
pretenc que de tates les altres Conselleries del Govern, 

Pel que fa als mitjans de comunicació social, que 
no són de titularitat de l'Administració Autónoma, 
premsa escrita, radio, televisió, lUbre, l'única manera 
reglamenU1Tja que té el Govem de desplegar el que s'es
tableix a la Llei és miljam;:ant disposicions de caracter 
general, per les quals es regulin subveneions o premis 
en els mítjans de e0municaC'Íó social que tan servir el 
catala en totes o en part de les seves actuacions, i així 
es fara dins les possibilitats pressupostaries que la 
Conselleria té. 

Pel que fa a la concessió de subvencions a mitjans 
de comunicació social, que afavoreixen la normalització 
del catala, ha hem tingut ja en compte, dins el pres
supost del 88, si bé em diran que són unes subven
cions limitades i unes quanties petites, és així. no són 
realment les que desitjaríem. 

Ouanl a la publieaci de l1ibre. en calala, va te 
sap que xi eix el su 01'1 generie i la mbé la ConseHe
ria ha pensat de de Linar, en J'excrcici del 1988. un 
pre supos l d'1.250.000 PLS" quanlilal quc cmbla ne es
S~lria pel" atendrc aqucst 'up rl. Ta mb ' 'ha arribal 
un acord, amb la G'n 'raJita t le Ca lalun a, de manera 
que se subvcnci nin e ls ¡libres i h' hagi un inlcrcanvi 
el les pI" ducci n del Principal i Ics d'aquí. 

Pe] qu fa r ( ' r tmcia a premsa i radio, tenim pro
gramat l ' n :glamcntar un tipus de subvencions per a 
tols aqu lis cliaris <]1I publiquin un cert nombre de 
planes en ülaJa i .a I Les aquelles emissores de radio 
que facin servir, en alguns deIs seus programes con
crets, el catala com a única lIengua ele comunica~ió. 

Pel que fa referencia a televisió, creim que no és 
necessari, donat que tot es Ca, en aquest moment, ja, 
en catala. 

No e pot descartar, i depen. de) pre supo l, ajxí 
s'ha previsl de di. p ar regJam ntariament la po sibi
Ii Lat d' n UPOl-t econol11ic vía sub enció per a totes 
aquell e pcHícules que e racin o es doblin en caLala. 

També es fa el mateix en el lema de tcatre, en el 
Centre Dramatic es fa tot, en aquest moment, en ca· 
tala i continuara essent així. 

Reglamentariamenl no dubti, Sr. Pons, que ho fa
rem el millor possible i sense un criteri restrictiu, con
sultarem, com no?, és una garantia i una seguretat la 
Universitat, com a maxima autoritat en la materia de 
nonnal iLzaeió lingüística. i reglamentarem, i v 1 comu· 
llitariament i assistint a tole les reuni ns qu faci fal
ta, amb tots e l.s membres d'aquesl ParlamenL. perque 
per a mi és una garantía que al J' qu vos tes cm de
manen que raci, Jesprés l11 ' ho dotin pressupo tar¡a
menl i poder·ho fer. Pcr tant, no hi haura cap incoo· 
venient p e!" venir i per explicar·lo tol al10 que p ns, i 
després "osLe cliran el que volen que e Paei , p r a mi, 
quanL S més cose, millor. 

Pel que ra a 1 smcnes del P M, a la primera, 
d finan¡;:aci6 per part de l'Estat en lral del tema de 
Ilormalil'l,ació lingüí "tica. lotalmenl d'acord, precisa· 
mcnt e l nostre problema amb el tema de l1ormalit7,ació 
j l1mb qua lscvo! allre, empre é precí amcnt el tema 
de pressupost. 

Pel que fa a la publicació deis noms de tots els 
municipis, no dubti que tal d'una que rebi ele la Uni
vel" ital I que ja Ji hem s Bicilal aqu ls n ms, n 
tinclré cap ineonv nicnt de publicar-ho. Si bé, tal ve
gada 'haura de fer en due v "ades, ates qu hi ha al
gUI1S pobles que sembla qu len n una c rt dificultat 

si. vol que s ('ae i més rapiclal11 ent s pot fer en clues 
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tongades, els primers, els que ja són acIarits, i els se
gons, aquells que són conflictius, mentre no es posin 
d'acord. 

Pel que fa referencia al que ha dit el responsable 
o el Portaveu de cultura del CDS, manifestar-li que no 
és que el Govem faci deixada, ni la Conselleria de Cul
tura, del que són les nos tres obligacions, no, no ho 
pensi, a aixo, el que passa és que existeix una Llei de 
Normalització Lingüística, pero també existeixen mol
tes altres lleis, i hi ha lleis que emparen els funciona
ris que no saben parlar en catala, i el que es pot in
tentar es que es vagin reciclant, el que no podem fer 
és treure'ls fora si no saben catala, i el que també és 
una realitat, que a voste li pareixera trista o no, pero 
que és una realitat, que en aquest momen t, a la Con
se!leria de Cultura hi ha tres persones que volen es
criure en catala i volen fer els seus informes en cata
la, i no n'hi ha més, i, si a la vegada vostes em dema
nen que no augmenti el Capítol 1 i que no afegeixi 
gent i no munti serveis de normalització lingüística, 
difícilment puc aconseguir el que voste em demana en 
tan poc temps . No és una qüestió de deixada, és una 
qüestjó que les coses requereixen un temps i que els 
fUl1cÍonaris s 'han el'anar normalitzant, pero també te
nen els seus drets i, ele vegades, són incompatibles amb 
el que és una Llei posterior. 

Mollíssimes de g¡-acies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per fixar la posició i acceptar o rebuLjar les esme

nes presentades, té la paraula, per part del Gn¡p 30-
cia lista, el Diputat Sr. Damia Pons i Pons. 

EL SR. PON S 1 PONS (DAMIA): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Seré breu, no 

perquc la llengua no hagi de ser objecte de debat par
lamentari, que ha ha estat tan tes vegades, sinó perqLl!~ 
sortosament aquesta MocÍó pareix que compta amb una 
unanimitat, i, en conseqüencia, només es tracta c1'algu
nes puntualitzacions referides , sobretot, a les esmenes. 

Anem a veure les es menes del Grup Parlamentari 
PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca. Que hi ha 
hagut una catastrofe cultural a les Illes Balears amb 
motiu d'un centralisme lingüístic que ha dut com a 
conseqüencia la marginació de la llengua catalana? 
D'aixo, el Grup Parlamentari Socialista i aquest Dipu
tat, en particular, no en ten en el més mÍnim dubte. 
Com s'ha de n'parar, s'ha de restituir, perdó, el dany 
que s'ha causat amb aquesta materia, aixo són figues 
d'un aftre sostre, per usar una expressió pagesa d'a
questes que tant li agrad en al President Sr. Cañe!las. 
Com s'ha de produir aquesta restitució, és l'Estat 
Central, avui, responsable i, per tant, el que ha de 
practicar aquesta restitució? bS una cosa realment 
complicada si avui dins un ordre constitucioll3l ens 
podrícm aficar amb aquestes culpabilitats historiques . 
Pero sí té una cosa positiva, i és reclamar que l'Estat 
cooperi amb els costs de normalització lingüística, 
que aixo sigui un factor, en certa manera, del finan¡;: a
ment d'aquesta Comunitat Autonoma, si no ho ente
men malament, pero també li vull dir una altra cosa, 
Sr. López, tengui en compte, nosaltres li donarem 
suport a aquesta esmena d'addició, que aquest finan
<;ament eI'equis milions de pessetes en el cas que es 
produeixi, no és un finan¡;:amcnt preeisament de caire 
finalista, és un financ;:ament que llavors, amb aquests 
doblers que s 'han obtengut a base de manifestar que 

nosaltres som una Comunitat culturalment dignificada, 
que aixo es destini per ter la normalització lingüísti_ 
ca, aIXO, com voste sap, podria ser que es produís, 
pero certament també podria ser que reclamassim 
per fer normalització i després féssim altres coses que 
no són precisament foment de la cultura i foment de 
la normalització. 

Amb el que no estam d'acord és, i em perdonara, 
amb la segona esmena, amb l'esmena referida als 
toponims, dins Comissió, voste ho va plantejar referit 
a tot el que diu l'article 14, li vaig manifestar que 
només una localitat de la qual jo estava fent un petit 
estudi, em trobava que hi havia més de 500 toponims 
referits només a una epoca determinada, era, per tant, 
ele compliment impossible. Voste avui du aquí, via 
esmena, una proposició rebaixada de la que va dur a 
Comissió. Jo cree que el que vos te vol dir i el que diu 
l'esmena, no són exactament el mateix, i m'explicaré. 
Cree que \'oste el que vol és una !lista deis municipis, 
amb la grafia correcta, a parlir de la qual es facin 
tots els expedients pertinents, si no s'han fets, aixo 
no tenc cap dubte que voste ho vol així, pero llavors 
hi aregeix un altre element que a mi em fa impossible 
votar a favor aquesta esmena. Cree que, a part deIs 
munícip is, voste vol que es normalitzi o s'estableíxi 
via Butlletí Oficial de la Comunitat Autonoma , aquells 
nucl, s de població, digucm-ne histories, per dir-los 
d'alguna manera, que .. necessiten regular, necessiten 
fixar el'una manera oficial la seva grafia per evitar 
després mapes, eclicions, etc., que facin circular nuclis 
de poblac;ió sense un nom correcte, pero voste posa 
entitats locals menors, i aixo és tota una altra cosa, 
li posaré un exemple. El municipi de Selva té cinc 
nuclis, el nom oficial del municipi és Selva, pero a 
part de Selva hi ha Caimari, Biniama, Moscari i Bini
bona, dit coHoquialment Viclabona, cap d'aquests qua
tre té la consielera.ciÓ d'entitat local menor, cree que 
seria convenicnt, . en el moment que s'atenguin les 
condicions per posar els 110ms oficials del pobles í 
posar els noms oficials deIs nuclis de població amb 
una certa antigui~at a la sen esquena, es puguin 
fixar. En canvi, amb aquesta esmena que voste pro
posa, aixo no hi entraria, perque no són entitats 
local s m enors, en canvi, entrarien coses tan de difícil 
toponimia com és Palmanyola, que és una entitat 
local menor, que el nom popular que s'havia intentat 
fer circular és La Font Seca, pero avui en día, hcm 
de reconeixer que tothom diu Palmanyola, quin top6-
nim hem d'oficiali tzar? 

1 un altre element més que ens fa no acceptar 
aquesta esmena. La Universitat encara no ha lliurat a 
la COl1sellera la lIis ta, cree que són uns 150, ahir ma
teix vaig parlar amb ells, toponims, només 150 tO])O
nims i ja hi hél. problemes, ja hi ha problemes, no són 
problemes petits, no són problemes petits saber si 
hem de dir "Mancor de la Vall» o «Mancor de Sa 
Vall», si hem de dir "El Moll» o hem de dir «Port de 
Pollenc;:a» , tot aixo són qüestions que s'han d'aclarir. 
La Uni\"ersitat encara no ho té aclarit, hi ha una cerla 
polemica lingüística dins la mateixa Universitat , cree 
que es millor que esperem que l'organisme que ens ha 
de clonar assessorament en aquestes materies s'acla
reixi, si ha de menester quinze dies o un mes, el 
temps que sigui, que ha faci, i després ho presentí. 
Una vegada que estigui presentat, si no ha he entes 
malament, la Consellera no té cap problema, imme
diatament, de passar-ho al Butlletí Oficial de la Co· 
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/. munitat Autonoma. 1 cree que si volem fer normalit
zacions toponímiques, a part del Butlletí o molt més 
interessant que el Butlletí, seria que dins aquest procés 
de normalització lingüística es plantejas una determi
nada ajuda per a investigacions toponímiques i per 
a l'addició de mapes toponímics, perque un toponim, 
si no esta ubicat al seu lloc i és perfectament localit
zablc, és lletra morta posar-lo dins un cementiri com 
és el Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. López i Casasnovas, un minut, eh? Que 

aquí feim ús del temps abusar, no abusa ningú, pero 
el temps va corrent. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President, gracies. És per contradic

cions , i óbviament, no sé si és un minut o són cinc, 
voste diu un, em cenyiré a un minut. 

EL SR. PRESIDENT: 
Perdoni, pero li vull dir que voste no ha estat 

contradit, ha estat contestat, que no és el mateix. 

.. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Miri, Sr. President. Jo, el que vull fer constar 

davant la Cambra, amb el vist-i-plau seu, óbviament, 
és que el Sr. Pons és un parlamentari habil i ho ha 
fet molt bé, a hora de reduir , com ja va fer l'altra 
vegaela, a l'absurd, la qüestió de la toponímia. No 
demanam qüestions de nudis historics, demanam els 
noms fonamentals deis municipis i les entitats locals 
menors, per tant, el" toponims que voste m'ha esmen
tat, de Selva, no hi entrarien en aquesta primera 
llista, i voste mateix ens va donar la solució en una 
brillant intervenció que va tenir lloc l'any 84, si no 
record malament, en que ens deia que, com va fer la 
Generalitat de Catalunya, es publiques sin tots aquells 
noms que no oferissin problema, ho ha dit la Sra. Con
sellera, i jo ho recull i crec que ho faran, tan prest 
com puguin, aquells que no ofereixen problemes, els 
que ofereixen problcmes obviament es consulten amb 
els municipis corresponents, hi ha pronunciaments de 
PIe, hi ha estudis i, finalment, després passa a butlletí 
sensc la qual cosa, sense aquesta publicació, voste sap 
que no poden entrar en vigor ni tenen capacitat vincu
lant per als Ajuntaments. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia, elel tom d'intervencions, creu 

entendre que la segona esmena no és acceptada pel 
Grup proposant de la Moció. Per tant, amb aquesta 
circumstancia, deman al Sr. Secretari que faci lectura 
de la Moció tal com queda per sotmetre-la a votació. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 

«El Govern de la Comunitat Autonoma, d'acord 
amb el que estableix la Disposició Final Primera de 
la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Ba
lears adoptara, en el termini de sis mesos, les dispo
sicions reglamentaries precises per a l'aplicació i el 
desenrotllament de l'esmentada Llei dins l'ambit deIs 
mitjans de comunicació social. 

Segona.-En relació amb les disposicions regla
m entaries esmcntades, i abans de publicar-les en el 
BOCAIB, I'Hble Consellera d'Educació i Cultura com-

pareixera davant de la Comissió de Cultura i Educació 
del Parlament per tal de celebrar una sessió informa
tiva d'acord amb el que preveu l'article 175 del Regla
ment de la Cambra. 

Esmena d'addició. Tercera.-El Parlament de les 
IIles Balears insta el Govem de la Comunitat Autono
ma que introdueixi la finan<;ació per part de l'Estat 
del cost de normalització lingüística també a les Illes 
Balears, en la negociació de la finan<;ació Autonó
mica». 

EL SR. PRESIDENT: 
Deman, ido, a les Sres. i Srs. Diputats que votin 

a favor de la Moció, tal com s'ha llegida pel Sr. Se
cretari, tenguin la bondat de posar-se drets. 

Moltes gracies, queda aprovada per unanimitat de 
la Cambra. 

Il.-2) 
Passam a debatre la Moció registrada amb el 

núm. 1055/87, subscrita pel Grup Parlamentari PSM
Entesa de l'Esquerra de Menorca, subsegüent a la 
InterpeHació núm. 887/87, sobre política d'acció so
cial. Per defensar aquesta Moció i per part del Grup 
proposant, té la paraula el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Volem dividir la defensa 

d'aquesta Moció en tres grans apartats i demanarem 
que la lectura només es faci al final, abans de la 
votació, ates el llarg contingut de la Moció. 

Ja fa quinze die s varem tenir un llarg debat, 
plantejant, en la seva globalitat la problematica social 
d'aquestes iHes, en dues vessants, la filosofica i la 
ideologica, i després ja també varem entrar en aspec
tes de practica política, en aspectes molt concrets de 
la problematica social d'aquestes illes i, en definitiva, 
de les possibles solueions. A la InterpeHació el Govern 
va contestar d'una manera correcta, nosaltres varem 
dir que literariament en el fons i en la forma, amb 
molt bones intencions, molt bons plantejaments, pero, 
així com moltes ;litres vegades, va.rem trobar poques 
realitzacions a curt termini, previstes, i una certa 
actuació dilatant de tota la Conselleria en els aspectes 
d'acció social. Per tant, aviü hem volgut concretar al 
maxim, anar per feina, tots els aspectes concrets que 
va.rem debatre en aquest Parlament fa quinze dies, 
i per aixo, entenem nosaltres que hem d'abordar la 
Moció amb tres grans objectius o tres grans proble
mes: el primer, per al PSM-Entesa de l'Esquerra de 
Menorca, és l'objectiu ideologic, huma, humanista, 
nosaltres entenem que el Govern de les IHes Balears 
ha d'actuar sempre d'acord a mobilitzar l'opinió pú
blica davant la problematica social i ha de procurar, 
donant exemple quotidia. i constant, que la degrada ció 
de )a convivencia ciutadana mínvi día a dia. És un 
objectiu humanista, és un objectiu no partidista, és 
un objectiu que toca estar per damunt de totes les 
organitzacions polítiques, per aixo volem fer un cert 
emfasi a aquesta primera part de la interven ció en 
els punts de la Mocíó, precisament, núms. 17 i 8, que 
són els que defineixen aquest aspecte. Aspecte molt 
important, perque nosaltres entenem que les grans 
ciutats d'aquestes illes, Eivissa, Eivissa Vila, Palma, 
en part, Inca, en part, Manacor, veurem problemes de 
degradació ciutadana constant, de problemes convi
vencials, i no ja les xeringues pel carrers, que n'hi 
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ha de cada dia més, sinó també problemes derivats 
o interrelacionats amb tota la problematica social, i, 
per tant, calen uns objectius, unes definicions, uns 
punts de vista clars, rotunds i constants. 

La segona part són els problemes concrets, ur
gents, immediats que creim que aquesta primavera 
d'hivern, que creim que aquest hivern tenim en 
aquestes illes, bé és ver que afecten més les ciutats 
gram, bé és ver que afecten més a Eivissa i a Mallor
ca, bé és ver que són problemes urbans, de cultura 
urbana, problemes de realitats economiques determi
nades, que duen él. un desenvolupament economic 
i social determinat i cultural, i, en conseqüencia, 
aquests problemes són, de vegades, novedosos a reali
tats socials com d'aquestes illes, pero són problemes 
existents i de cada vega da més. Nosaltres ara no els 
anirem detallant un per un, perque estan detallats a 
la Moció pero, obviament, hi ha UDS problemes de 
malaHs psíquics no atesos i cronificats, que no és un 
tema només sanitari, és un tema també social, hi ha 
uns problemes de menjadors socials, hi ha uns pro
blemcs de disminucions profundes, uns problemes de 
disminults no profunds, hem de recordar encara, i jo 
crec que d'una manera preocupant com la passada 
Legislatura tenguérem manifestacions al carrer, ocu
pació del Conse!l Insular de Mallorca per part de 
familiars i educadors de disminults. Els problemes 
són latents, hi són, els problemes cada dia els trobam. 
Evidentment, ens trobam que estuclis, i ho c1cim i ho 
reiteram, n'hi ha, n'hi ha més que suficients, nosal
tres creim que el Govern coneix aquests estudis, creim 
que tots els Grups Parlamentaris coneixem aquests 
problemes ja detectats, fins i tot hi ha Ajuntaments 
i Consells Insulars que, amb una tasca de prevenclO, 
amb una tasca d'estudi, amb una tasca de gabinct ja 
ten en detectada la problematica, pero, una altra cosa 
és posar-hi les mans, posar·hi les mans fins als [ons. 
Són molt poques les entitats, són molt pocs els Ajun
taments, són molt pocs els convenis que existeixen de 
coHaboració amb entitats determinades per tal d'arri
bar al fons d'aquestes qüestions que és l'atenció di
recta i la reinserció en els casos que sigui oportuna i 
necessaria. Sabem que tocam fons en aquesta qüestió 
i tocam fons a un problema, fins i tot, de tipus electo
ral, sabem que aquests sectors, normalment, voten poc 
i a més no donen la victoria electoral a ningú, no 
donen més escons a aquest Parlament, i aquest és un 
del s problemes que sí que creim que fa que, a vega
des, les distintes administracions públiques, es plante
gin molt només la fase d'estudi, la fase de prevenció, 
pero no la fase decisiva d'atenció i de reinserció en 
els seus casos. 

Per aixo, hem volgut plantejar tot el !listat, tota 
la problematica concreta que nosaltres creim que s'ha 
d'abordar, i també hem inelos ja, repetesc, una pro
blematica com la de la psiquiatria, no en la vessant 
clínica, no en la vessant purament medica, sinó en la 
vessant de problema social. També volem entrar en la 
qüestió, una vega da més de les borses de pobresa i, 
una vegada més, de la problematica de vivenda, que 
si bé és ver que el Govern té un organisme de viven
da, si b~ és ver que aquest Parlament ja l'ha instat 
afer uns Plans de Vivenda, també és cert, i, dia a dia, 
coneixem el problema que el «xabolisme», concreta
men! a la Ciutat de Palma i també una mica a Eivissa 
Vila, encara és una realitat que no es resol, i voJem 
insistir que les paraules, els conceptes, les reunions, 

les burocracies s'han multiplicat, pero, les solucions 
concretes no hi són. 

També velem entrar en un aspecte, ja, de plani
ficació globalitzadora de tota aquesta problematica, no 
es pot fer només una acció directa, concreta, si no 
hi ha tot un marc de planificació, nosaltres volem ser 
terriblement respectuosos amb la Llei d'Acció Social 
pero volem accelerar el seu compliment, volem acce~ 
lerar la seva posada en marxa, és una Llei que, en 
molts aspectes, ens agrada, en altres, no tant, que 
creim que en un futur s'haura de millorar, pero, és 
una cina útil per posar-hi molta de feina, molta iBusió 
per solventar una serie de problemes. 

El tercer gran bloc tema tic és el desenvolupa
ment d'aquesta Llei d'Acció Social per promoure la 
participació d'entitats, de ciutadans, d'institucions i 
sobretot amb un objectiu que no l'hem volgut enu
merar, és el següent: tenir interlocutors valids, els 
que sigui, de la nostra societat, quan vol plantejar o 
vol intentar rcsoldre un problema social. Fins avui 
falt:1 , senyors del Govern, a la propia Administració 
Autonomica, que hi hagi uns interlocutors, jo diria 
que 8gils, rapids, davant el problema que sigui. Des 
d'aquesta Cambra els vare m parlar d'un problema a 
la presó de Ciutat, on el Govern no hi va enviar un 
inter/oculor valid en el moment que tocava, aixo els 
ho varem denunciar puntualment, avui, els podem 
denunciar molts d'altres casos de problematica que 
no hi ha els in!erlocutors que toca, i quan toca. En 
conseqüencia, nosaltres creim que un deIs objectius, 
quan parlam dé desenvolupar la Llei d'Acció Social i 
qua n parlam de promoure la participació d'entitats, 
ciutadans i institucions, també és que el Govern sigui 
amb tota la seva capacitat, que la té, sigui interlocu· 
tor valid davant entitats, persones, davant tota la so
cietat. Per aixo creim que no es pot ajornar ni un 
momen t més la creació de la Comissió de Coordinació 
d~'Accjó Social, del Consell Superior d'Acció Social, 
deIs Consclls Insulars, promoure'ls impulsar·los, d'Ac
ció Social i deIs Consells Municipals d'Acció Social, 
així com establir els convenis i concerts que són 
necessaris amb tot tipus d'entitas. Nosaltres creim 
que ¡'ordenació i la gestió ha de ser una cosa compar
tida, sabcm que el Govern no pot, de cap de les ma· 
neres, complir tots els objectius que nosaltres creim 
que la Llei marca i nosaltres creim que la nostra 
socidat necessita, pero creim també, en aquests mo
ments, que el Govern té una gran feina d'impuls, una 
gran feina d'intentar corresponsabilitzar, una gran 
feina de llanc;ar un impuls a tota la nostra societat, 
i aquest impuls ha de ser recollit, precisament, per 
aquell voluntariat social que existeix i que té ganes 
de fer feina, per aquells Consells', Insulars que es 
vegin cridats, davant la necessitat, a actuar, per 
aquells Ajuntaments que es vegin obligats per llei, 
pero que també tenguin una voluntat constant d'actua
ció i, en definitiva, per tota una societat que nosaltres 
creim que a molts de moments de la nostra historia 
recent ha estat una societat generosa i solidaria quan 
hi ha hagut un problema en ilquesta tena o un pro
blema a altres terres de tot el món. 

Nosaltres creim, per tant, que els potencials exis
teixen, nosaltres creim que existeix la Llei, creim que 
existeix el Govern i una voluntat manifestada que in
sistiria que és política el que fan, pero que no és par
tidisme estricte. En conseqüencia, creim que aquesta 
llarga Moció de 18 punts, que certament és llarga i 
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complexa, creim que pot ajudar a moure molt tots els 
niveUs, tots e ls escalons que formen p a rt d'aques t en
tramat de la p olítica social, de la p roblemalica social 
d'aquestes illes i que creim que avui per avui és molt 
verda. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller de Sanitat, Sr. Oli-

ver. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT SO
CIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Gracies, Sr. Presidenl. Sres. i Srs. Diputats. Com 
ja deiem en el debat sobre la Int rpeHació en materia 
d'Acció Social, és absolutament necessari tenir en comp
te la situació de que se surt, la si Luació exi lenl avui 
que es pretén corregir i millorar. 1 aquesta situació a 
la nostra Comunitat Autonoma, no és, indubtablement, 
pitjor que a altres Comunitats, pero ha vengut con~i
cionada pels clCficits i deficiencies croniques de les dlS
tintes ac\ministracions públiques passades. Per aixo, en 
aquesta Comunitat, quan ens ha varem plantejar, vo.
rem elaborar aquesta Llei d'Acció Social amb la qual 
pretenem, precisament, construir un pilar fonamental, 
adequat per desenrotllar a Balears la més eficac;: polí
tica que faci front a aquests problemes d'acció sociaL 

Aquesta Llei estableix un model basat en la inte
gració i coordinació deIs serveis socials i assistencials 
i en la seva descentralització, no només territorial, sinó 
competencial i ele gestió, en elefinitiva, és una estruc
tura sobretot munlcipalista, diria jo. És evielent que 
tots desitjam, per a la nostra Comunitat, els més alts 
aconseguiments en materia d'acció social, i més quan 
en aquest camp són tan tes les necessitats. Pero creim 
que les bones intencions, com les bones paraules, en 
aquesta materia tots les tenim, amb elles, pero, no po
drem solucionar aquests pro.blemes, són precisos, a 
més a més, recursos pressupostaris no petits, jo diria 
que fins i tot recursos pl'essupostaris d'una quantia 
realment extraordinaria a la qual dificilment el nostre 
Govem de la Comunitat Autonoma hi podra fer front. 

Arribam a plantejar-nos la consideració ele les nom
broses i minucioses propostes formulades pel Grup Par
lament,u'i PSM, amb les quals, evidentment, no podem, 
en principi, més que estar el'acord, en tant que són me
tes desitjables que es propasen, en molts de casos, ver
taders desieleratums respecte deIs quals, qualsevol per
sona ben intencionada ha, necessariament, d'amb-icio
nar la seva consecució. En aquest sentit, jo dic que el 
Grup Parlamentari ha tocat la fibra sensible de tots 
els que ens preocupam per resolelre problemes socials, 
i jo dic que la ele qualsevol persona que pugui conei
xer més o menys de prop qualque c~s. Pero jo també 
elic, Srs. Diputats, que el Grup ParlarÍ1entari proposant 
s'ha apuntat al carro del 68, amb el seu conegtIt lema 
«Siau realistes, elemanau l'impossible». En fi, jo, abans 
ele passar, vull passar a un comentari molt breu de ca
dascuna de les Mocions, de cadascun deIs aparta ts el'a
questa Moció, per clonar Ulla mica el meu parer. 

El primer diu que en el termini de quinze dies es 
faci una Comissió ele Coorclinació el'Acció Social, estam 
d'acorel, inclubtablement, a crear aquesta Comissió, pero 
quinze elies no és un termini acceptable, jo cree, jo 
crec que un parell o tres de mesas almanco. 

En el punt segon, un altre termini de quinze elies 
pcr fer un Consell Superior d'Acció Social, aquest Con
sell Superior el'Acció Social ve, en certa manera, con-

dicionat pel que hem creat abans, és a dir, en quinze 
dies n'hem de fer dos, el primer i el segon i ens hem 
de posar d'acord amb una serie d'institucions. 

El tercer, consideram adequat impulsar la creació 
de Consells Insulars, etc., etc. 

El quart, que en el termini d'un mes desenvolupi 
reglamentariament el que preveu l'artic1e 18 de la Llei 
cI'Acció SociaL Sr. Serra, voste sap que arribar a con
venís amb els seixanta municípis, amb els tres Con
sells Insulars, perque aquí eliu convenis o fórmules de 
gestió integrada o compartida entre el Govern de la Co
munitat Autonoma, els ConseIls Insulars, els Ajunta
ments, j d'altres entitats públiques, no elepen de nos
altres, com, en un mes, la voluntat hi és, pero qui és 
que en un mes pot arribar afer convenis amb tots els 
municipis ele les nostres illes? És a dir, amb l'esperit, 
naturalment que hi estam el'acord, pero voste, en la 
seva exposició s'ha oblidat deIs terminis que ens dóna. 

La cinquena parla de la reestructuració del men
jador social, i diu menjador social, no senyor, és un 
menjaelor ele transeünts, és elistint, perque, precisament 
a la Llei de Regim Local, diu que els municipis, la Llei 
ele Regil1l Local cliu que faran beneficencia, protecció 
de menors, pn'\'cnció, etc., i principalment i especial
ment mitian~ant la creació d'albergs de transeünts, que 
és elistin t que men jadors socials. Pero, de totes mane
res en aquest menjaelor, que nosa1tres el rebérem l'any 
85, jo li donan~ una serie de dades, si l'anv 1984 es 
[eia un promedi diari .ele 100 racions, de pens'ió alimen
tícia, i només donaven dinar; 'avui en dia en donam 
200, pero elonam dinar i sopar. La ració alimentícia 
que es donava l'al1y -1984 era d'un sol plat, actualment 
es donen elos plats i fruita, en el dinar í també al so
par. Per una altra part, s'augmentat el eost de cada [8-

ció alimentícia en un 70 %, s'han millorat les instaHa
cions i dotacions de pet-sonal de 5 persones, en aquests 
dos anys, han passat a 8, pero és que, a més a més, 
s'ha passat d'una dotació de 5 111ilio11S a 14 milions 
l'any 1987, que seran més l'any 88. Hem triplicat, en 
dos anys. Al mateix temps, s'ha passat de no donar eli
nar els diumenges i festius a donar una bossa de men
jar aquests dies que generalment, i no és qualsevol 
cosa té clues barres grosses de pa, una Ilauna de foi
gras, dos ous clurs, dos formatges. fiambres, xocolati
nes i Pruita. En definitiva, jo crec que s'ha millorat su
ficientment, pero, pel que voste ens de mana, per do
nar, perque venguin a dina¡- alla i no donar les bosses, 
el cost calculat pels nos tres serveis tecnics és elel vol
tant d'uns 24 milions de pessetes anuals. 

El sise paragraf, que en el termini de 6 mesas es
tigui obert el Centre ele Disminui'ts ProfuncIs de Son 
Tugores. él mi ja m'agradaria, que en sis mesas estas 
obert, pero és que aquest centre, que tendra una ca
pacitat ele 100 places, i que ha de constar de di verSes 
zones i moduls i tractaments i residencies, serveis ge
nerals, terapia ocupacional, pre-tallers, reconeixements, 
psico-terapia. etc.. etc., tenc!ra un casi aproximat d'uns 
300 miliol1s de pessetes quan estigui acabat. Avui en 
dia estam él la lerce\'a fase i durem gastats 120 milions 
de pessetes. Pcr a l'any 88 en tenim pressupostats uns 
60 més els 5 que va tenir él bé de elonar-nos, és a dir 
que no haurem arribat encara al total, pero aixo es 
pot arreglar. pero, en tres mesas, em cregui, en sis me
sas, em cregui Sr. Serra que si no haixa un angelet del 
cel, no el podrem fer. 

El n.O 7, bé, que en coordinació amb els ConselIs 
Insulars i Ajuntaments i les associacions que hem d'es-
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tablir convenis. Nosaltres ho hem anunciat, tant quan 
varem compareixer davant Comissió com en el debat a 
la InterpeHació, la nostra intenció és fer convenis, vos
te sap que aquests es podran dur a terme segons les 
necessitats pressupostaries i segons la voluntat deIs al
tres interlocutors, a partir que tenguem aprovat els 
pressuposts d'aguest any que ve. 

La vuitena, impulsar el voluntariat en acció social, 
naturalment cree que tots hi estam d'acord. 

La novena, el pla triennal de petites residencies as
sistides, la Llei d'Acció Social preveu un pla qua trien
nal a elaborar en un termini de dos anys, amb infor
m e previ del ConseIl Superior d'Acció Social. per la 
qual cosa aquesta proposta, almanco per a nosaltres 
esta en pugna amb un mandat legal de categoria su
perior, voste ens dóna tres mesos per fer un pla de 
petites residencies, que són els serveis que contempla 
aquesta disposició addicional. De totes formes, jo he 
dit que la nostra intenció és fer centres de tercera eelat, 
no residencies, segons on seran cen tres ele dia, en al
tres seran resicE~ncies, efectivament, n'hem impulsat i 
n'hem descnvolupat molt5 , ja, que ja són acabats. Ara, 
un pla en e l qual hem de comptar amb la [inan¡;ació 
de 10ts e ls Ajulltaments que hi vulguin col'laborar i no 
sabem quina hi poelran posar, més la coHaboració, pos
siblement, en aquest cas, deIs Consells Insulars i no 
sabem quina hi podrem posar, jo crec que no es pot 
fer en tres mesos. 

El Centre d'Acollida Urgent per a dones maltracta
eles, diu, a més a més, posara en sis mesos un centre 
cl'acolliela urgent, nosaltres amb sis mesos no farem 
un centre d'acollida urgent, ni crec que ningú. Ara, nos
aItres tcnim convenis fets amb el Bisbat, un dels punts 
principals és, pel- exemple, la creació de pisos d'acolli
da per a dones amb difi cultats, nosaltres estam d'a
cord amb la filosofia, com he dit repetides vegades, 
ara, jo crec que és impossible , I;'n sis mesos, crear 
aquest centre, perque diu promoura i concretara. 

El Pla d'erradicació elel «xabolisme» i promoció de 
vivendes populars, efectivament és un tema molt im
portant, és un tema que jo crec que tots hi estam eI'a
cord, és un tema que, de totes maneres, l'Institut Ba
lear de la Vivencia, crec que ja ha fet mol tes coses 
puntualment ha fet 48 vivendes a Palma, 66 a Maó, 
101 a Eivissa, 100 a Manacor i per al proxim exercici 
n'estan prcvistes més, i, arnés, sabem que en un ter
mlJ1l breu se sotmetra al Canse!! cI'Aclministració 
eI'IBAVI, un pla de construcC'ió ele vivendes per al pro
xim trienni. 

Impulsar i coordinar l'ajuela domiciliaria, natural
ment, hi estam d'acorel, i, a més a més, cree que ha 
varem manifestar. 

La n.O 13 cliu exactament, el Govern, en coordina
ció ::lmb els ConselIs Insulars realitzara un pIa d'aten
ció urgent per a malaIts psíquics no atesos i per als 
malalts psíquics cronificats. L'explicació seva, que ha 
clonat abans , em pareix molt bé, pFl'a el que diu exac
tament, el que se sotmetra a votació d'aquesta Cam
bra és aixo que jo he Ikgit . Jo , que sapiga, els Con
sells Insulars, avui per avui. atenen tots els malalts 
psíquics i no crec que n'l1i hagi de no atesos. 1 els cro
nifica ts, lambé, pero aixo és una competencia, avui en 
dia eviclent, deis COllsells In s ulars. Per una altra part, 
la Ll e i General de Sanitat eliu que aixo sera una com
petencia deIs senTis de saIut de les Comunitats Auto
nomes Que integraran en el seu si, l'atenció aIs malalts 
psíquics, els plans de saIut mental. Precisament per 

alXo, Dosaltres formam part de la Comissió Nacional 
i estam estudiant aquests plans d'atenció de salut men
tal, perque siguin més o manco connexos tots els, al
manco que no siguin en contradicció els d'una Comu
nitat amb l'altra. 

El 15, jo no sé com ho he eI'interpretar, en el ter- • 
mini de tres mesos, el Govern de la Comunitat Auto.. 
noma donara sortida a les aproximadament mil perso
nes velles que necessiten una residencia assistida o aju
da domiciliaria. A mi m'agradaria molt, també veure 
en tres mesos una residencia o moltes residencies per 
a mil persones, ara, jo no sé com, és a dir, natural
ment que tots hi estam d'acord, que tots han de tenir 
una residencia, voste vol que clesenvolupem la Llei d'Ac
ció Social en un parell de mesos. 

Després, impulsar ajudes socials i culturals per a 
la reinserció de persones marginades, hi estam d'acord. 

El 17, aminorar la creixent insensibilitat social i de
graelació ele la convivencia ciutadan2. Sí, a pesar de tot 
jo no estic d'aconl, i ja és una cosa ele pensamen t ele 
caelascun de nosaltres, en b creixcnt insensibilitat so
cial. Jo més bé diria que mai no havia hagut una cpo
ca amb tanta sensibilitat socia l, aImanco pels proble
mcs socials, at-a que l1i ha una c1egradació ele la con
viv¿:ncia ciutadana és evidenl i hi estic totalmenl d'a
conl, pero cstam d'acorcl . 

Impulsar i coordinar \Ina acció d'emergencia en
front ele les borses de pobrcsa. Bé, la millor forma 
que jo conee per anal' contra la pobresa és la de fa
cilit:u, incentivar el c1csem 'olupament economic i possi
bilitar la creació d'oC'upació . Jo no crec que.- sigtli do
nant-los el peix, sinó elonan tolos canyes de pescar i en
senyar-Ios. Vull dir, una proposta urgent, un pIa d'e
mergencia, com ens diu enfront de les borses ele po
brcsa, no ho entenc, jo no sé exactament que vol dir. 

Per acabar, jo voldria ressaltar que aquesta Llei 
d'Aceió Social, COlll totes les Lleis de Q:ran transcenden
cia que afecten de mode fonamentat a la societat és 
una bona mesura i necessariament una llei programa
tica, com ho són, per exemple, la Llei General de Sa
nitat o la Llei de Regim Local o com ho és la LIei 
d'Integració deis Dismimúts o la Llei General d'Edu
cació. És a dir, són lleis que marquen principis i di
rectrius que han el'inspirar l'aceió ele Govel'l1 en les 
materies que són objecte de la se"a regulació i les que 
s'han d'ajustar a més a més a quants d'organismes i 
institucions intenrenguin e n aquestes materies. Per a 
aquest desenvolupament i aplicació, pero el c1esenvolu
pament i aplicabilitats prac tiques, per aixó mateix, de 
cap manera no pot ser immecliat, precisant, al contra
ri, de períodes de temps amples. -

La Moció que cleba tim prctén l'impossible, que el 
desenvolupament d'aquesta Llei, en molts deis seus as
pectcs es elugui a termc pd nostre Govern, .ia, a I'illici 
de la present Legisla tura practieament estant encara 
recents i calents els ressons de la seva elecció, així com 
la publicació eI'aquesta n orma. Aixo és probablcmcn t 
in solit en la vida parlamenUu-i;.¡ de qualse\'ol paL;, i ele 
tates formes, al nos tre judici és inoportú i ntempo
rarlÍ, la qual cosa, en la 110stra forma de pensar, és in
justificat, elavant una opinió pública sana i informada 
com la nostra, aquestes proposieions. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paral1la, pcr part del Grup Parlamentari PSM

Entcsa de I'Esquerra de Menorca, el Sr. Sebastia Serra. 
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EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. No tendrem més remei que 

anar de~liaut, una mica, ja que el Conseller ha ha fet, 
ptlll t per punt. La primera gran sorpresa, Sr. Conse
ller, és que els Grups PoJítics, Grups Parlamentad, que 
donen suporl al seu Uoc, a aquest Gove rn, que S011 el 
Gnap d'Unió Mallorquina j el Grup d'Alian~a Popu lar 
i Parti t Liber a l, no hagin esmellat cap punt d 'aquesta 
rooci6 , al eshores ens trobam davant un a acLuació ab
solulament atípica, en que els Gr ups que donen supor t 
al Govern no eSmenen res , l, alesbores, haurem de fer 
e l dcbat de tu a tu, el debat gaire bé d irec te, cosa que 
ens sembla b ', no hi tenim cap prob lem a, p ero volia 
matisa r aques ta atipicitat. Com tamb voldria matisar 
el tema d e la sensibilita t socia l que lenim tols, , bser
vant UD p OC els escons d 'un dels Gwps Parlamenlar is 
que dóna suport a aquest Cov.ern, n q ue em s~mbla 
que s 'ha buidat u n 50 % aproxunadament . EUl re l'eresc 
al Grup d 'AP-PL, perque Unió Mallorquina, en aquest 
as, és prcsent e n el 75 %. 

Anem, per lal1.l. él concretar, Sr. Conseller , un roe 
e ls seu s pLl nl amb la benevolencia de la Presidencia, 
perque em sera d ifícil nm b tan pocs m inuts, fer-ho. 
An ' m a la qüestió de tcrmin is, m iri, Sr. ons lI el', tre 
mesos, sis nlesos, un mes, a nosaltrcs, en dcfiniLiva, no 
cns és igua l. pero es tam d'acord a admetre-li les esme
nes que vu lgu i vos le e l' a tots els terminis que li pro
posam, atenció, c1 in s una cosa raonable de rapidesa, 
s'entén. c.s a d ir. no hi ha cap problema que quan vos
te ens diu, en quinze dies no puc fer un Decret, bé, si 
el pot fer en un mes, el faci en un mes, pero fa€Í e! 
Decret, voste, el seu Director General i tot l'equip de 
la Conselleria. Un altre Decret, és que nosaltres li de
manam tres Decrets, d'entrada, si no es poden fer en 
quinze dies que es facin en un mes, un mes i mig, pero 
concretem uns terminis, concretem uns Decrets, per
que la Llei és aprovada des de fa més de sis mesos, i, 
per altra banda, els problemes socials, perdó, -és apro
vada des de fa molt més, publicada fa més de sis me
sos, en el Butlletí de la Comunitat Autonoma, i, de fet, 
nosaltres entenem que els problemes hi són, i no fal
taven tampoc tants de canvis de Directors Generals, 
etc., com per desenvolupar la Uei, sobretot tenint en 
compte que no hi ha hagut un canvi de color excessiu 
en el Govern i, sobretot, tenint en compte que voste ja 
era el ConseUer d'aquesta area, és a dir, que no hi 
veim massa problema, amb aixo. Per tant, qüestió de 
terminis, en fi, no li diré el que vulgui, pero arribem 
a un acord de terminis i ben contents. 

Anem ara a altres problemes. Un és el problema 
del menjador, cost 24 milions en !loe, menjador de 
transeünts, d'acord, en Uoc de social, deixem-ho en 
menjador de transeünts i ja demanam la rectificació 
en els serveis tecnics d'aquest Parlament, cost, són 24 
milions, ido bé, el nostre Grup Parlamentari podra fer, 
pot fer, vol fer l'esmena pertinent als Pressuposts del 
88, 24 milions que siguin els que vagin a aquest men
jador de transeünts, correcte. 1 jo crec que si voste 
diu, falten 24 milions, i nosaltres deim, presentarem 
l'esmena, passara, no vu!l dir per unanimitat, pero, en 
fi, quasi segur que quedara aprovada, arnés amb una 
nova majoria, pentura, de correlació de forces. Con ti
nuem, si es vol. 

Problematica del Centre de Son Tugores, miri, hi 
ha 100 i busques de disminu'its profunds amb proble
mes d'agressivitat que voste coneix, les famílies són al 
límit de la desesperanc;:a, esperam;a, en aquest moments, 

que en sis mesos no pot estar obert, posi un any, hi 
estam d'acord, a ampliar aquest termini, pero posem 
fites, perque si no posam fites, ens passara el que ja 
ha passat, obres aturades molt de temps perque els 
doblers s'havien acabat, estic d'acorel Director General 
que no en tenia ni idea, perque quan voste m'ha dit, 
els 5 milions que m'envien del Fons de Compensació 
Interterritorial, pero és que aquest humil Diputat va te
ldonar a la Conselleria i jo li vaig dir, Sr. Conseller, 
m'ha obligat a dir-ho aquí, alllibre el'actes, jo li vaig dir, 
vaig cridar a la Conselleria per veure quants de milions 
feien falta per acabar les obres, i el Director General em 
va dir que no en sabia res d'aquest tema, el Director Ge
neral d'Acció Social, aleshores, jo, no sé, al nostre re
presentant al Grup Parlamentari, Diputat Ramon Or
fila, li vaig dir, teniu en compte aquests centres, i es 
va posar simbolicament 5 milions, pero fins i tot amb 
el compromís de tota la Comissió parlamentaria d'Hi
senda que del romament del Fons de Compensació del 
86, es procuraria enviar més doblers per al Centre de 
Son Tugores per acabar, d'una vegada per totes aques
tes obres. Per tant, ampliem el termini, pero no defu
gim el problema polític i el problema huma i social del 
Centre de Disminults Profunds de Son Tugores. 1, arnés, 
del Fans de Compensació Interterritorial, romanent del 
86, més aspectes del 87, més el pressupost del 88 que 
hem de discutir dur:ant el mes que ve en aquest Par
lament, li puc garantir -que cercarem, els Grups Parla
mentaris, amb les esmenes pertinents i amb la volun
tat que voste en el termini d'un any hagi pogut tenir 
aquests dol?lers, ara, el que no pot ser és que unes 
obres s'aturin, precisament, perque no hi ha doblers i 
tenguem una obra comenc;:ada i després aturada molt 
de temps. 

Llei i discordan¡;a respecte de la Llei. La Disposi
ció Adelicional Segona parla d'un Pla Quatriennal, pero 
diu, en el termini maxim de dos anys, a partir de la 
vigencia de la present llei, elaborara un pla qua trien
nal de serveis socials i d'assistencia social. Bé, aten
ció, termini maxim de dos anys, vigencia present Llei, 
pla quatriennal de serveis socials. Bé, com que nosal
tres creim que només queden tres anys i busques de 
mandat d'aquest Executiu, parlam de triennal, i com 
que nosaltres creim que s'ha d'accelerar el compliment 
de la LIei, no veim la discordan¡;a, el que veim és di
ferencies amb aplicació de la Llei i amb voluntat polí
tica, perque aquí parla clarament de termini maxim de 
dos anys. 

Residencies ele vells, etc., etc., etc., etc., bé, miri, 
Sr. Conseller, aquestes persones que hi ha a aquestes 
illes, sobretot Mallorca i Eivissa, que és alla on hi ha 
més problema a la Ciutat d'Eivissa i Palma, Felanitx, 
Manacor, b~sicament que necessiten residencia, nosal
tres creim que amb una bona coordinació, amb uns 
bons interlocutors valids es poden trabar solucions 
transitories, a cap moment no deim aquí que en tants 
de mesos, en tants d'anys, es construeixi una residen
cia de 1000 persones, nosaltres creim que aquestes es
menes que presentam, mocions, etc., flexibles, volunta
ries, realistes, pero també utopiques, perque som idea
listes i perque som utopics, perque ha hem de ser, 
pero que obeeixen a uns problemes sociaIs que hi ha 
al carrer, nosaltres entenem que és possible tirar-ho en
davant, el que aquí es demana és que el Govern im
pul si, que el Govern coordini, que el Govern, en una 
paraula, exerceixi de govern, que és el que nosaltres 
creim que ha de fer, per aixo creim que hi ha un go-
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\tem a aquestes illes, i no senzillament, llomés, per a 
discursos, només per a grans debats, pero que, en de
finitiva, 11avor5 l'operativitat no la vegem en e ls casos 
que l'hem de veure. Residencies de vells perque és 1'as
pecte, pentura, de la Moció que més gracia fa, donar 
sortida a mi] vells que tenen aquest problema, bé, nos
altres sabem que hi ha qualque residencia d'aquesla 
i lla, de Mallorca, sobretot, que no es ta plena, que té 
a lgun. s place ' , reirn que el Govem ha d'intentar que 
estigui plena, creim que bi ha un problema de coor
dinació amb l'IN ERSO, P r culpa, probabl mel1l de 
la burocracia centralista, ido lluitem per desfer aques
ta burocracia centralista, que hi ha un problema de 
qualque ajuntament ríe que no hi. posa el mitjans que 
hi loca, idó branca a aques l ajuntament ric que no 
p sa els m itja ns que loca, en una paraula, creím nos
<litre que hi ha molles possibilitats, nosaltre , la ven
taL, poclem ajudar, pocl ID Jluitar de d'aquesL escó, ele 
d'aqu.esta tribuna, e tc., pe l-o també eS1iguem d'acord a 
("el" el que igu i p r d nar ol'lida a aquesls problcmes. 
Canvi'i, Sr. on lIer, lcrmini , arregli e l que vulgui, 
pero tlonem sa lució a aqucsls pr bleme que no .6n, 
en a bsolut, problcmcs iHu ori ' , ' inó problem renl". i, 
p er a ltra banda, procLlrin a les publi aeioos del Govel1l, 
per cxemple, aqu s ra quel iLl equipaments socials a le 
Balcar$, que és la darrera quc bao feta en aqucsl Lema, 
de I'any 84, mateh:, procurin posar estad í tique, pro
b lemes de «xabo li me»', problcmes de gent vella, de 
marginació, etc., i no redueixin els problemes d'equipa
ment social a índex només sanitaris i educatius, quan 
sabem que .n'hi ha molt més a tractar. 

Sr. President, gracies per la benevolen<;a, pero és ' 
que aquest debat creim que ho necessitava. 

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

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT SO
CIAL (Gabriel OIiver i Capó): 

Gracies, Sr. President. Jo, Sr. Serra, ja li he dit 
que nosaltres, amb tots els principis que ha esmentat 
hi estam d'acord, quí ha fet les es menes és vos te, si 
espera va que ja ti corrcgíss im , no les hagués prc enta
des, n'baguéssim pogul parlal" aban!> , pero és que a m i 
em pareix que aquí parla d tel-m ini de quinz die , i 
é que es pOI corregir, jo no s' molt bé e l Reglamcnt, 
pe ro i va) po ,n° tres mesos, pOSCDl tres mesas a la 
primera i a la segona. Pero .n'hi ba d'allres, com é la 
quatre. En un mes, de envol upal' convenís amb [ots e ls 
Ajuntamenl ' de Balears? Aquí ho diu , la quatre diu 
que en el lermini el'un mes es desenvolupi reglamen ta.
riamel1l, a mé a més, el. que preve u l'artie)e 18 pe.! que 
fa a l'establiment d'acords, de concerts, de convenis o 
de fórmules de gestió integrada o compartida entre el 
Govern de la Comunitat Autonoma, els Consells Insu
lars, els Ajuntaments, 1 d'altres entitats públiques, en 
un mes. Aixo és el que diu la Moció, és voste que l'ha 
preparada. 

M'ha parlat del Director General, que no hi ha ha
gut canvi de Director General, no és que no hi hagi ha
gut canvi, és que és una creació nova a causa de la 
Llei, i si el Director General no estava assabentat del 
que U deia, és que feia vuit dies que estava al seu lloc. 

El que cm d iu del menjador de transeünts, que sí, 
que vostc e ta d'acord. que aixo val 24 milions, ido 24 
milions, h m el saber que és que val 24 milions. Val 
24 milions en lloc de donar una bossa els diumenges, 

que venguin a dinar i a sopar allá, aixo val 24 milions 
donant el mateix, pero servint-ho alla, és aixo, és l'aug: 
ment de funcionaris, és l'augment de tot. Jo cree que 
hi ha j)Itres manel'es, molt més necessaries de gastar 
24 milions, cree que els que ho votin han de saber que 
voten. 

El centre de disminults profunds, li ho he dit, fal
ten 180 milions, una vega da acabada aquesta tercera 
fase, per edificar, i s'esta fent el projecte, en un any 
no hi ha temps de fer-ho, a aixo. 

I la Llei parla de pla quatriennal, efectivament, i 
parla de pla quatriennal, perque la llei s'ha de complir, 
hi hagi qui hi hagi a aquest Govern, Sr. Serra, no feim 
una llei només per als anys que nosaltres estarem en 
el Govern, hem procurat fer-la per a tots, i que duri 
molts anys. 

I el tema de donar sortida als aproximadament mil 
vells, diu que la interpretació no és la mateixa, pero 
el que no sé és la seva interpretació, és que no la com
prenc, les residencies que hi ha a les nos tres illes, les 
hi puc anomenar una per una, són totes plenes, i pot
ser hi trobem quinze place s buides, pero no mil. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Altres Grups que vulguin intervenir? 
Per part d'Unió Mallorquina, té la paraula el Por

taveu, Sr. Guillem Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 BIBILONI: 
Sí. gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Des

prés de la Moció del PSM-Entesa de l'Esquerra de Me
norca i la compareixen<;a del Conseller, un que és nou 
a aquesta ambra, més embullat s'ha trobat, perque 
sembla que eslan totalment de mutu acord, pero el que 
passa é - qu són termini indcterminats. Aixo jo no 
sé si la Cambra O els propo ants e tarien disposats amb 
el Conseller a anar a cercar una recessió per poder dur 
endavant aquestes mesures que elfs mateixos han de
terminat, en tot cas, nosaltres, el Grup Parlamen1 ari 
d'Unió Mallorquina, en aquest aspecte, si ana m al que 
és el caracter general de la Moció, com ha dit el seu 
representant dins els tres blocs que ha presentat, un 
d'ideologia i humanisme, l'aItre, problemes de planifi
cació i desenvolupament de la Llei d'Acció Social, nos al
tres creim que, dé qualque manera, hi ha una llei nova, 
que fa sis mesos que esta en funcionament, cosa que 
creim que també s'ha de tenir en compte per part del 
proposant és que durant aquest temps que ha passat 
aqueixa llei també hi ha hagut accions polítiques dins 
la Comunitat Autonoma. Si hem d'anar desenvolupant 
tots els punts de la Moció, jo diria que no sé, els pro
posants si, de qualque manera, s'ha de votar la Moció, 
la totalitat dels punts o un per un. Bé, com que no hi 
ha fet referencia el proposant, esperem que sigui un per 
un. Nosaltres estaríem d'acord amb una serie de punts, 
pero amb els altres no, perque així ho volem manifestar. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula 

el Diputat Sr. Caries Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Sr. President, Srs. Diputats, Sres. Diputades. No és 

seriós, té raó per a mi el Conseller, no és seriós el 
plantejament. Haig de dir que no és seriós tampoc que 
es presentí una Moció i que ja es consideri, per la res-
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posta del Sr. Sena , que no ve a quinze dies, ni ve de 
dos mesos ni ve de tres m esos. Jo, ver tader am enL, q uan 
veig a ixo , em preocupa, i em preocupa perque, general
ment, nO és la primera vegacla q ue em passa, comp -ovar 
que aquí le dates, mes més, mes manco; sempre hl 
juga 01 . 1 és un mal joc, per a mi, és un mal joc per
que vertaderam en t, vertaderamen L, aquí, no per easua
lita t, sinó en U1l senL.i t m o lt purlcista, l.ots estarn to la1-
ment d'acord amb tots els punts que el Sr. Sena ha 
plantejat, no crec que hi hagi ningú que estigui en con
tra de cap punt, aquí, segons veim, I'únic que juga és 
el temps. 

En I'administració d'empreses sempre hi ha la lí
nia de dir, bé, es pot fer un ... , pero és que aquí mai 
no hi ha dates, aquí hi ha una llei, hi ha unes conces
sions, pero mai no tenim res que puguem seguir de ve
ritat, en qualsevol moment, el ConseUer pot dir que ho 
fa i que ho té en marxa, i també cobreix, aleshores jo 
aquí estic en un mar continuament de dubtes, perque 
ciar, per una banda, té raó el Sr. Sena en demanar tot 
el que demana, i per l'altra té raó també el Sr. Conse
lIer, perque, amb el temps que demana és impossible 
fer-ho. 

Jo només cleman i seré molt curt a la mcva disser
tació, només deman una cosa, i és que si tots estam 
d'acorc\ amb aquesta linia social a seguir, que és que 
irnpedeix que vertaderament ens marquem una línia 
d'actuació, d'acord amb el Conseller i amb la resta deIs 
partits polítics aquí representats, que impedeix que du
guem a termc seriosament tot aixo que feim? És indis
cutible que en acció social cerquem utopies i cada dia 
demanem més, i crec que no en tendrem prou mai, ele 
doblers per aplicar els assumptes, tant de bo arribas el 
moment en que no ho necessitassim perque no fos ne
cessari, pero aixo, per desgracia no sera mai així. pero, 
si tots estam d'acord que aquestes actuacions són ne
cessaries i que cada dia hem de veure la possibilitat de 
destinar-hi mé.s doblers, siguem més concrets en les 
dates i en la feina, com la farem i amb quin temps la 
farem. A partir d'aquí, jo ja m'atrevesc a discutir, i ja 
discutiré amb el Conseller o amb el Sr. Sena, peró, 
si no és així, quan ara em parlen, i em parla Unió Ma
llorquina, de dir, bé, si hi ha una entesa entre ells ho 
arreglarem, jo no crec de cap manera , i perdoni, que el 
Sr. Conseller s'atreveixi avui a dir-ho, dones aixo un 
mes, aixo dos mesos i aixo tres mesos, dubto molt que 
pugui complir un programa de devuit punts dient, en 
aquest moment, si és un mes més o un mes'manco, i, si 
fos així, seria molt trist que no ho hagi feto 

Aleshores, en definitiva, vull recordar al Sr. Con
seller que una vega da en Comissió li vaig dir que hi ha 
de posm- més rabia, i trec la parauJa rabia per dir que 
aquí el problema que sí tenim l'oposició és en la rapi
desa ele reali twcions que "oste pugui fer, i aixD cree 
que, en definitiva, és el que no fa possible la trobada 
entre nosaltres. L'únic que nosaltres creim és que, na
turalmenl, vosle va lent, vertaderament creim que hi ha 
poca inversió, i aquí és tot a punto si aconseguíssim de 
ver que voste fos capa:;: de fer un s programcs d'actua
ció marcant terminis de veritat, jo crec que tot aixo 
seria molt més facil de tirar endavant. 

En definitiva, cree que tots estarem totalment 
d'acord, no rallaré mai més de rabia, peró sí vull fer 
un crit a la convivencia en el tema social, que no ens 
separa res a ningú i que, en definitiva, podríem dur a 
terme amb el vist-i-plau de tots. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la 

paraula Sr. Miquel Oliver i Massutí. 

EL SR. OLIVER 1 MASSUTt: 
Gracies, Sr. President. Bé, jo, de primer moment, 

he ele dir que, no ha demanat el Diputat d'UM, a nos
altres ens agradaria votar els punts un per un, pri
mer, perque nosa]tres creim que aixo no és una Mació, 
sinó que és un conjunt de Mocions. És un conjunt de 
Mocions amb les quals, en general, estam totalment 
d'acord, pero que necessitam fer una serie de mati
sacions, perque creim que algunes estan ineloses ja en 
resolucions que s'han aprovades a aquest Parlament no 
fa molt ele temps, i d'altres són incloses dins la Llei 
d'Acció Social que s'ha de posar en marxa. 

Jo, conjunLament amb el Diputat del CDS, el que 
Ji clemanaria, Sr. Conseller, i quasi quasi d'Oliver a 
Oliver, que posi la Llei d'Acció Social en ll1arxa. 

AIs prirners punts, als quatre primers punts, nos
altrcs els votarem totalment, és a dir, cstall1 totalll1ent 
eI'acore! amb ells. El termini, bé, el terll1ini pentura és 
c urt, hem de teniL' en compte que han passat uns me
SOS, han passat bastanl s de mesos, i que, aquí hi ha 
ulla serie ele Decrets que creen uns consells, creen uns 
organs que són basics i fonamentals ]Jer desenvolupar 
la Llei. No es pot desenvolupar la Llei si no es creen 
aquests organs. Aleshores, el que demanaríem nos al tres 
és que el termini, bé, ha paregut quasi que l'anaven 
a acordar entre el PSM i el Conseller, jo crec que tots 
havícm de parlar aquí, pen'l"üosaltres estam d'acord que 
arribin a aquest aCQl-d, agafin un termini tari curt com 
sigui possible, perque aquests organs estiguin consti
tu'its, estiguin funcionant. Per tant, aquests quatre pri
mers punts ens pareixen bé, estan en la línia de posada 
en mana de la Llei d'Acció Social. 

Referent als altres, tenim una serie de matisacions 
i a la ma joria el'eUs el1S abstendrem, i explicaré per 
que. De totes formes el punt cinque, el del menjador, 
jo no crec que el Parlamcnt hagi d'entrar en si els 
horaris de fe menjar han de ser a les vuit del vespre 
o a les vuit el matí, quasi quasi, aquí no hi és, pero 
pareix, el Conseller ha parlat de menú, dos pans i Lal, 
jo no crec que el Parlament hagi d'entrar en aquests 
detalls. Ara, el que sí és important i nosaltres votarem 
que sí, és que aquest menj;¡c1or funcioni tan bé com 
sigui possible, i ens pareix bé. a nosaltres, la cosa que 
els diumenges i els dissabtes es cobreixin de la manera 
que ha explicat el Conseller, ara b&, el pressupost que 
s'hauria de destinar aixo, tal vega da podra ser assu
mible, aixo sera discutit en el moment en que es discu
teixen els pressuposts per acabar el centre de Son Tu
gores en el 88. Nosaltres creim important que aquest 
cenlre sigui acabat aquest3 anualitaL i que 'pugui en
trar en funcionall1ent el més aviat possible, perque és 
important. És a elir que nosaltres, al punt sise, també 
votarem a favor, pero sense entrar en el tennini aguest 
de sis mesos, que cm pareix que el poden acordar per
fectament. Al punt 5 votarelll el plantejament general 
del punt, o sigui, que el menjador funcioni el millor 
possible i cobreixi tot el temps i tates les llecessitats, 
pc]"('l els allres subpunts cns pareixen un complement 
que quasi quasi podria ser eliminat, perque el Parla
ment, és més bé una cosa del Director o del responsable 
del funcionament del centre. 

Bé, hi ha un punt al qual votarem que no, és el 
punt 9. Aquí jo he de dir-]j, a Sebastia Serra, que un 
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pla quatriennal que marca la lIei, el marca la lIei, i ha 
de ser un pla quatriennal, que superi a un Govern no 
té res a veure, les lIeis continuen independentment que 
els governs vagin canviant, la lIei marca un pla qua
triennal, un pla quatriennal que ha de venir al Parla
ment, que l'hem d'aprovar aquí i que és vinculant, se
gons diu aquesta Addicional Segona. ° sigui, que tot 
el que es faci en aquest aspecte de desenvolupament 
de la Llei d'Acció Social, depen d'aquest pla quatrien
nal. Els ConseIls deIs primers punts són necessaris per 
al pla quatriennal, i jo el que li deman al Conseller és 
que aquest pla quatriennal estigui en marxa el més 
prest possible, després que passara?, que tots els punts 
que vénen a continuació, la majoria, són inclosos dins 
el que ha de ser aquest pla quatriennal, per tant, aquest 
pla quatricnnal marcara terminis, marcara centres, mar
cara distribucions, marcara tota l'activitat, i sabrem el 
que hem de fer elurant quatre anys, i terminis que s'han 
de complir, i poelcm recriminar quan aquests terminis 
no es compleixin, per tant, és fonamental aquest pla 
quatriennal. I si votam que no, no és perque estiguem 
en contra de la petició, sinó que estam en contra del 
triennal, que modifica la lIei, i aixo no és aclmissible. 

A tots els altres, practicament, nosaltrcs ens absten
drem, a la majoria, com són, per exemple, el 10, el 12, 
el 14, el 15, el 16, el 17 i el 18, perquc entenCI11 que el 
pla quatriennal és el que ha de cobrir tot aixo, si es 
fa el plo. quatriennal tot quedara indos i no hem de 
marcar terminis ni demo.nar coses particularitzades que, 
si es fessin ara, podrien jo. comen¡,;:ar a condicionar 
aquest pla quatriennal, bosa- que no hem defer. Per 
tant, jo cree que totes queden incloses al pla qua
triennal. 

l, quant a 1'11, no fa molts de dies varem aprovar 
aquí una resolució que demanava el pla de vivenda, i 
cree que el Govem complira aixo, per tant, és incidir, 
és repetir una cosa que ja s'ha dit. 

I quant a la 13, nosaltres creim que el pla de salut 
mental, és més bé una cosa de salut, si bé estic d'acord 
amb Sebastia Sena que també afecta molt la cosa de 
ti pus social i de convivencia, pero ha de ser, ha de 
ser indos dins el pla de salut mental i, a més, jo cree 
que també entra aquí el pla de coordinació el'hospitals 
que és una resolució que també v8xem aproval' fa uns 
quants dies. ° sigui que, marcant la nostra postura, amb aques
ta explicació, i estan d'acord amb el que es propasa i 
amb la necessitat cle posar en marxa tot aixo, nosal
tres votarem en els punts que he dit que sí, deixam 
l'acord entre el Conseller i el Grup proposant, l'acord 
del temps, votarem que sí, amb caracter general, no 
als detalls, el punts 5, 6 i 7, i ens abstendrem a tots, 
manco al 9 que ens hi oposarem, pel de quat.rienni 
trienni. . 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP·PL, té la parau

la 13 Diputada Sra. Toana-Aina Vidal i Burguera. 

LA SRA. VIDAL I BURGUERA: 
Gracies, Sr. President. Bé, jo només fixaré una se· 

rie de postures sobre aquests punts. Nosaltres, al pri
mer punt, al segon i al tercer estam d'acord amb el 
contingut, pero també un poc pendenls deis terminis 
que s'haurien de donar, creim que quinze die s són 
curts, pero sí creim que és molt important que aixo es 

faci el més aviat possible, vulI dir que si es fa en Un 
mes no s'esperi un més i mig, jo cree que aixo s'ha de 
fer com més prest millor. 

Després, en el punt 4 també hi estaríem d'acord, 
pero també sense terminis. 

El punt 5, ens pareix que aixo és un poe, en vista 
que és un menjador de transeünts, és un poc compe_ 
téncia municipal, vuIl dir que aixo és municipal, si bé 
sabem que aixo és un, és obert gracies que paga el 
lloguer l'Ajuntament, i la Comunitat Autonoma aporta 
l'altra part per a 1'alimentació d'aquesta gent, també 
creim que aixo no és exactament una competencia 
d'aquÍ. Llavors, respecte de les dutxes i els banys pú
blics que elemanen, lambé jo cree que aixo és un tema 
que no s'ha tocat i que és molt necessari, que és ver 
que Palma no té cap lloc de dutxes i banys públics, 
pero creim que tampoc no es poden situar en el menja
ciar social, perque aquest menjador social és un local 
privat, i el tenim en un regim de lloguer. Per tant, al 
punt 5 nosaltres votaríem que no. 

Al punt 6, som molt sensibles que és ben hora que 
s'obri el centre ele Son Tugores, creim que s'hauria 
d'obrir aviat, pcró crcim que al Govern no li hem de 
marcar uns terminis ele tants ele mesos, perque jo cree 
que ho ha ele fer com més avial millor, i aixo és un 
problema que el! ha el'intentar resoldre avíat, perque 
tots som conscients que avui hi ha un problema molt 
seriós amb tota aquesta gent i aquestes famílies que 
el pateixen. 

Votarem sí al punt 7, sempre pendents, ta'mbé. de 
la partiela pressupostaria, no al punt 9, perque aixó 
requereix UI1S estudis tccnics previs, i especialment una 
política de coordinació amb els Ajuntaments i amb lN
SERSO, perque el'aquesta manera podríem aprofitar 
més bé els recursos i evitar també treballs paraHels. 

I al punt 10 també votarem que no, perque també 
s'hau~ia de fer pentura la diferencia entre dones mal
tractades i marginades. Aquí també es podria fer una 
diferencia. El que s'ha de fer és, amb les primeres, 
impulsar una atenció el més normalitzada possible, des 
ele l'atenció primaria, i per a les altres, també podríem 
pensar en uns serveis més especíalitzats. 

Al punt tI votarem que sí, al punt 12, també, al 
punt 13 \'otarem que no, perque aixo pentura esta dms 
uns plans el'urgencia que s'ha de veure realment quins 
coHectius hi hem d'incIoure. 

Al 14 votarem que sí, i al punt 15 que no, perque 
I'ajuda domiciliaria no es pot posar com una alterna
tiva a la residencia assistida, hem d'impulsar l'ajuda 
a domicili, [Jer una part, i per l'altra part coordinar les 
polítiqucs institucionals per atendre adequadament la 
demanda, per aixo s'ha de fer un pla de coordinació 
institucional, o sigui els Ajuntaments, lNSERSO, tot 
aixo és un pla institucional. 

1 votarem sí als punts 16 17, no al punt 18. 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serr<t. 

EL SR. SERRA l BUSQUETS: 
Sí, per fer una rectificació, d'acorel amb J'article 

165.4. 

EL SR. PRESIDENT: 
És per l'únic que li puc donar, pero ho faci breu

ment, perque la Presidencia se n'adona que abusam elel 
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teIOPS, i és qüestió de posar un poc d 'ordre. Sr. Serra, 
ho faci esquem a ticament, p er favor. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
. Sí, sí. El 165.4 dóna dret a una certa rectificadó, és 

a dir, ja que el Govern, a través del seu Conseller, ha 
proposat una serie d'esmenes o contrapropostes, nos
altres haguésim volgut veure-les per escrit o si més no, 
fer una recessió, pero ates que no és posible, aleshores 
el que sí proposaríem és que fos un termini de dos 
mesos, tots els terminis proposats, que quedassin en 
dos mesos, i que no sigui una qüestió que, en fi, ser
veixi de precedent. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. 
Pero aquesta Presidencia entén que el Conseller no 

ha fet cap proposta, ha fet una exposició contestant la 
seva, i quan es contesta, es contesta. Si hi hagués hagut 
esmenes per escrit, hi cabria la possibilitat de recessió, 
no n'hi ha, aleshores, hem de procedir a la votació. 

Jo demanaria, al Portilveu del Grup Socialista, que 
jo he entes de la seva exposició que al punt Se, vol 
que sotmetem a votació, a part, una part del punt Se, 
que seria la que diu «Que el menjador social del carrer 
Patronat Obrer de Ciutat de Mallorca reestructuri la 
seva funció". 

No. Ido, cm vol que vol que votem? Perque no 
podem modificar. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
No, Sr. President, no l'únic que demanam és que, 

com que el punt 5 també té subapartats, 5.1, 5.2, 5.3, 
es votin per separat, el 5.1 del 2 i el 3. 

EL SR. PRESIDENT: 
El 5.1 del 2 i el 3. Els 2 3 es poden votar junts. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 
Sí, s í 

EL SR. PRESIDENT: 
Perfecte, g¡-acies. 
Procedirem a la votació, 

EL SR. MARi 1 CALBET: 
Sr. Pres ldent. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, senyor, digui'm. 
Per que em demana la paraula? 

EL SR. MAR! 1 CALBET: 
Per aclariments. És que m'he fet un bullit que ja 

no sé el que vot, jo que vol que Ji digui. 

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

EL SR. MAR! I CALBET: 
M'agradaria que es llegís el que votam, perque SI 

no, no ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, aquesta Presidencia intentara i crec 

que ho aconseguira, que tothom tengui ciar el que vo
tara, per favor. 

EL SR. MARi I CALBET: 
Grades, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Deman al Sr. Secretari que faci lectura del primer 

punt, els votarem un per un. Digui, Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
És una qüestió d'ordre, Sr. President i que ningú 

ha entengui malament. L'article 165.4 diu exactament: 
"El proposant podra igualment modificar els termes 
de la Proposició, si cap Grup no s'hi oposava» . 

EL SR. PRESIDENT: 
Faci la proposta concreta. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Els terminis que passin a dos mesos. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Srs. Portaveus, s'hi oposen o no s'hi oposen a can

"iar els terminis? No? 

LA SRA. VIDAL I BURGUERA: 
Quins terminis, pero . 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. Els terminis són tots els que 
parlen inferiors a aquest termini, que són als que el 
Conseller ha aHudit directament en el debat, perque el -
Conseller no ha aHudit als altres del debato 

EL SR. PRESIDENT: 

Acceptada per aquesta Presidencia, ja que hi ha 
la conformitat de tots els Portaveus, la modificació de 
terminis, aleshores, Sr. Secretari, tengui en compte la 
modificació de terminis, quan sigui de manco de dos 
mesas, llegeixi dos mesas. Per tant, procedeixi afer 
la lectura del primer punt, proposta d'aquest bloc de 
18 propostes de la Moció del Grup PSM-Entesa de l'Es
quena de Menorca. 

Sr. Secreta ri. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«l.-Que en el termini de dos mesos, sigui creada 

mitjanc;ant el Decret corresponent la Comissió de Coor
dinació d'Acció Social pre\'ista a l'anicle 30 de la Llei 
d'Acció Social de la Comunitat Autonoma de les Illes 
Balears.» 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta 
proposta, es valen aixecar drets, per favor? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Que s'abstenen? 
Aprovat el primer punt per unanimitat. 
Punt segon, Sr. Secretari, en vol fer lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 

"Que en el termini de dos meso s, el Govem de la 
Comunitat Autonoma ele les Illes Balears, estableixi re
glamentariament el Consell Superior d'Acció Social de 
la Comunitat Autónoma de les IIles Balears, d'acord 
amh el que preveu l'article 26 de la Llei d'Acció Social 
de la Comunitat Autonoma de les IHes Balears.» 
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EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen 

aixecar drets? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aprovat el punt segon per unanimitat. 
Vol fer lectura del punt 3r, Sr. Secretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Govern de la Comunitat Autónoma impulsara 

la creació deIs Consells Insulars d'Acció Social i del 
Consell Municipal d'Acció Social, d'acord amb el que 
es preveu als artides 28 i 29 de la Llei d'Acció Social 
de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 

aixecar drets, per favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aprovat per unanimitat. 
Punt 4t. Sr. Secretari vol procedir a fer-ne lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Que en el termini de dos mesos es desenvolupi re

glamentariament el que preveu l'articIe 18 de la Llei 
d'Acció Social de les IIles Balears, pel que [a a l'esta
blíment el'acords, de concerts, de convenis o de fórmu
les de gestió integrada o compartida entre el Govern 
de la Comunitat Autónoma, els Consells Insulars, els 
AjuntamenlS i d'altres entitats públiques entenent que -
la participació de tots els organismes esmentats sera a 
l'ambit ele l'ordenació i ele la gestió de tot tipus de 
fórmules de serveis\ socials.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

aixecar elrets? 
MoItes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

aixecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat ele la votació: vots a favor, 24; vots en 

contra, 33. 
Queda ido rebutjat el punt 4t de la Moció del Grup 

Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca. 
Vol fer lectura, Sr. Secretari, vol fer lectura al 

punt Se, apartat 5.l? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Que el menjac!or sociaL del carrer Patronat Obrer 

de Ciutat de Mallorca reestructuri la seva funcio en els 
següens aspectes: 

5.1.-Que doni cls serveis d'alimentació tots els dies 
de la setmana, indosos els dissabtes a vespre, els diu
menges i els dies de festa.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest sub

punt, 5.1, es volen aixecar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

aixec2.r eh-ets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la votació: a favor, 24; en contra, 31; 

abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, rebutjat el punt 
5.1, el sub-punt 5.1 del punt Se de la proposta. 

Vol fer lectura, Sr. Secretari deis punts 5.2 i 5.3? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Que l'horari de sopars pasis de les 18 hores a les 

20 hores els mesos de tardar i d'hivern, i a les 21 hores 
el mesos d'estiu. 

5.3.-Que les dependencies no utilitzades del men
jador social siguin emprades com a centre d'acollida 
amb dutxes i banys i espai per a la convivencia del~ 
usuaris. del menjador.» 

EL ~R. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquests 
dos sub-punts, es volen aixecar drets, per favor? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 
aixecar drets, per favor? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen aixe
car drets, per favor? 

Resultat de la votació: vots a favor, 4; en contra, 
51. Queden ido rebutjats els sub-punts 5.2 i 5.3 que hem 
sotmes <1 votació. 

Sr. Secretari vol fer lectura del punt 6e? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Que en el termini de sis mesos estigui obert i 

compleixi la seva [unció del centre de disminults pro
funds de Son TugOl·es.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

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

Abstencions? 
Resultat ele la votació: vots a favor, 24; vots en 

contra, 32; abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, rebut
jat el punt 6e d'aquesta proposta del PSM-Entesa de 
l'Esquerra de Menorca. 

Passam al punt 7e. Sr. Secretari, en vol fer lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Que per a l'any 1988, el Govern de la Comunitat 

Autonoma, en coordinació amb els COl1sells Insulars i 
Ajuntaments respectius estableixin les associacions coor
dinadores i centres de disminu"its de les Illes Balears, 
concerts o convenis d'acord amb els principis establerts 
a la Llei d'Acció Social de les Illes Balears .» 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

proposta, es volen aixecar drets, per favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat" pcr unanimitat. 
Punt 8e. Sr. Secretari, en vol fer lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Govem de la Comunitat Autónoma impulsara 

el voluntariat en les lasques el'Acció Social en coordi
nació amb el9 Consells Insulars i Ajuntaments.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. ¡Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

aixecar drets? 
Sres. ¡Srs. Diputats que voten en contra? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Moltes gracies. 
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Resultat de la votació: Vots a favor, 36; vots en 
contra, no n'hi ha; abstencions, 23. Queda, ido, aprovat 
aquest punt, pels resultats que ... 

(Pausa) 
Sres. i Srs. Diputats, ens veim obligats a repetir 

la votació del punt vuite, perque hi ha hagut confusió. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Per qüestió d'ordre, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
El temps que es vota, les qüestions d'ordres .. . 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
És que és precisament pel temps que es vota. Per 

aclarir un problema que la Mesa té en aquests moments, 
si és possible. 

EL SR. PRESIDENT: 
Si ha d'ajudar la Mesa, encantat. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
És que el tema de la diferencia que es dóna en les 

votacions és a causa que en tramit de votació, s'ha in
corporat un vot més a aquesta Cambra, cosa que no sé 
si és possible reglamentariament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Jo voldria dir al Sr. Diputat que durant les vota

cions no s'ha incorporat ningú a aquesta Cambra, s'ha 
incorporat entre votacions, que no hi ha cap inconve
nient que s'incorpori. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor del punt Be, 
es volen aixecar drets, per favor? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la votació -moltes gracies-: a favor, 

36; en contra, no n'hi ha; abstencions, 20. Queda, ido, 
aprovat el punt Be. 

Passam a la votació i a la lectura, abans, per part 
del Sr. Secretari del punt ge. Sr. Secretario 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«E 1 Govern de la ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Un momentet, Sr. Secretario 
(Pausa) 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
Simplement, per la fidelitat deIs resultats, ens hi 

falten dos Diputats. Per tant, no en podem ten ir més 
que 19, no ~.s per aItra cosa. 

EL SR. PRESIDENT: 
Jo hi estic d'acord. M'he limitat a llegir el que em 

donen. No els contaré jo, estiguin segurs que no em po
saré a comptar. 

(Pausa) 
Bé, rectifica la Mesa que són 36 a favor, en contra, 

no n'hi ha i 19 abstencions. 
Moltes gracies. 
Passam a fer lectura del punt ge. Sr. Secretari, vol 

procedir a fer la lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Govern de la Comunitat Autonoma presentara 

al Parlament de les Illes Balears un pla triennal de 
construcció de petites residencies assistides per a vells, 
en coordinació amb els Consells Insulars i els Ajunta
ments respectius, la presentació d'aquest es realitzara 
en el termini de tres mesas.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

aixecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la votació: vots a favor, 4, vots en con

tra, 46; abstencions, 5. Queda, ido, rebutjat el punt 9<': 
que hem sotmes a votació. 

El punt assenyalat amb el núm. 10. Sr. Secretari, en 
vol fer lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Govern de la Comunitat Autonoma promoura 

i concretara, en el termini de sis mesos, un centre 
d'acollida urgent per a dones maltractades, dones mar
ginades profun des.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

aixecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

aixecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la votació: vots a favor, 4; vots en 

contra, 27; abstencions, 24. Queda, ido, rebutjada la pro
posta núm. 10. 

Punt assenyalat amb el núm. 11. Sr. Secretari, vol 
procedir a fer-ne lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Goyern de la Comunitat Autonoma realitzara 

un pla ele radicació del «xabolisme» i posara a dispo
sició de les famílies necessi tades viven des populars de 
lloguer amb la deguda gestió, per part de l'Administra
ció Autonómica.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

posar ... 

EL SR. SALGADO 1 GOMILA: 
Per favor, Sr. President. Ara que no hi ha votació. 

No, jo voldria, per aUo de l'aclarir, en aquest punt si 
és un pla de radicació o d'erradicació, que canvia subs
tancialment. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat aquí es vota el que diu la proposta. 
Vots a favor, per favor d'aquest punt. 
Tornam a llegir el punt n.O 11. 
Un momentet, hi ha rectifica ció, per part del Grup 

proposant? 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Evidentment, Sr. Presiden!. És una errada mecano

grafica, és erradicació, fora el «xabolisme», que quedi 
clar, no el situam, el volem fora. 

EL SR. PRESIDENT: 
El volen fora. Corregeixi, Sr. Secretari la correcclO 

que ha proposat el Grup PSM-Entesa de l' Esquerra de 
Menorca. 
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EL SR. SECRETAR! PRIMER: 
«El Govern de la Comunitat Autonoma realitzara 

un pla d'erradicació del «xabolisme» i posara a dispo
sicíó de les famílies necessitades vivendes populars de 
lloguer, amb la deguda gestió, per part de l'Adminis
tració Autonomica». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen 

aixecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Moltes gracies. 
Resultat de la votació: vots a favor, 36; vots en 

contra, no n'hi ha; abstencions, 19. Queda aprovat, ido, 
el punt 11e d'aquesta Moció. 

El punt assenyalat amb el n.O 12, diu, Sr. Secreta
ri, per favor? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Govern de la Comunitat Autonoma, en coordi

nació amb totes les institucions que hi dediquin aten
ció, impulsara i coordinara l'ajuda domiciliaria a les 
persones que ho necessitin». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Moltcs gracies. 
Resultat de la votació: a favor, 36; en contra, no 

n'hi ha; abstencions, 19. Queda aprovat, ido, el punt 12. 
Passam al punt 13, i deman al Sr. Secretari que en 

procedeixi a fer lectura. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Govern de la Comunitat Aut6noma, en coordi

nació amb els ConselTs Insulars realitzafa un pla d'a
tenció urgent per a malalts psíquics no atesos i per a 
malalts psíquics cronificats ». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 

aixecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Sres . i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la votació: vots a favor, 4; vots en con

tra, 27; abstencions, 24. Queda rebutjat, ido, el punt as
senyalat amb el n.O 13. 

1 passam al 14. Té la paraula el Sr. Secretario 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Govem de la Comunitat Autónoma, en coordi

nació amb totes les institucions que tenen competen
cies a l respecte posara en marxa un pla general de pre
venció de la inadaptació infantil ¡juvenil». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres . i Srs. Diputats que voten a favor, es valen 

aixecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Sres . i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la votació: a favor, 36; en contra, no 

n'hi ha; abstencions, 19. Queda aprovat, ido, el punt 14 
que hem soLmes a votació. 

El punt 15, Sr. Secretari, en vol fer lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«En el termini de tres mesos, el Govern de la Co

munitat Autónoma donara sortida a les aproximada_ 
ment mil persones velles que necessiten una residencia 
assistida o ajuda domiciliaria». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen 

aixecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen aixe-

car drets? 
Gracies. 
Resultat de la votació: vots a favor, 4; vots en con

tra, 32, abstencions, 19. Queda rebutjat el punt que 
hem sotmes a votació, el punt 15. 

Passam al punt assenyalat amb el n.O 16. El Sr. 
Secre tari en fara lectura. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«L'Administració Autonomica impulsara tot tipus 

d'ajudcs socials i culturals per afavorir la reinserció de 
persones marginades de tot tipus». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres . i Srs. Diputa ts que voten a favor, es volen 

aixecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Moltes gracies. 
Resultat de la. vofació : vots a favor, 36; en contra, 

no n'hi ha; abstencions, 19. Queda aprovat, ido, el punt 
que hem sotmes a votació i que és el 16 de la Moció 
presentada. 

Apartat o punt 17. Sr. Secretari, en vol fer lec
tura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«A totes les actuacions del Govern de la Comuni

tat Autónoma s'atendra l'objectiu de minvar la crei
xent insensibilitat social i la degradació de la conviven
cia ciutadana»_ 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest 

punt, es valen aixecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
MoItes gracies. 
Resultat de la votació: vots a favor, 36; en contra, 

no n'hi ha; abstencions, 19. Queda aprovat, idó, el punt 
sotmes a votació. 

I passam al darrer punt, assenyalat .. amb el n.O 18, 
que diu, Sr. Secretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«L'Administració Autonomica coordinara i impulsa

ra una actuació d'emergencia enfrant de les borses de 
pobresa existents a les IHes Balears». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 

aixecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen 

aixecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen aixe

car drets? 
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Resultat d'aquesta votació: vots a favor, 4; vots en 
contra, 27 ; abstencions, 24 , Queda, ido, rebutjat el punt 
darrer, el n ,O 18 d'aquesta Moció, 

Acabada la votació, aques ta Pres idencia vol dema
nar exCuses per si hi ha hagut, realment és complica
da, cree que ha sortit bé, jo agraesc la coHaboració de 
tots els' Sr s . Diputats. 

III.-l) 
En aquest punt i vist l'horari, .io cree que proce

deix continuar endavant amb els ~emes que tenim a 
l'Ordre del Día, per tant, passam al punt IIl, que 
inclou dues Proposícions no de Llei. Comem;am per la 
Proposició no de L1ei registrada amb el núm. 944/87, 
presentada pel Gru]) Parlamentari PSM-Entesa de l'Es
querra de Menorca, relativa al projecte de lIei de tele
visió privada, lIei ele tercers canals i pla tecnic n;:tcional 
de lelevisió privcacla. Té la paraula, per pan del Grup 
presentant, el Dipulat Sr. Juan López i Casasnovas, 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sres. i Srs. Diplltals, el tema que elebatrem, que 

coneixem ara, per a nosaltre~;, un grup sensible él.! fet 
de crcació i de neixement d'opinió pública, ens preo
cupa amb especial relleváncia, 

Ocia Bel tork Breck, fa mol ts d'anys, ja, a principis 
de segle, que la radio, quan s'havia descobert aquest 
inven t, podria ser I'aparell de comul1ieació més formi
dable que es pugui imaginar qualeú per a la vida 
pública. Un sislema de canalització enorme o, més ben 
elit, ho podria ser si sapigués, ño solament emetTe, sinó 
també rebre, no solament f~r que l'oient escolti. sinó 
que padi, no alllar l'oient, sinó posar-lo en relació amb 
els altres. Aquestes paraules continuen essent valid.es si 
les aplicam ampliament als mitjans de comunicació 
éludiovisuals actuals. Avui, qua n el poder no necessita 
just ni legitimacions ideologiques, StEÓ que es manté 
quasi exclusivament per legitimac!ons tecnico-instru
men~als, és a elir, d'eficicia en el control manipulrttiu 
del mateix poder, i de saber emprar també amb ~fidtcia 
els poderosos mitjans ele comunica.: ió social, en aOl1es~s 
momen ts, dic, cOllsiclerem com a forc;:a grcu q~e el 
Projecte ele Llei que el Govcrn Centrnl ha presentat al 
Congrés deIs Diputats confongui, al nostre entendre, 
pluralisme i !libertat informativa, amb existencia de ca
nals privats ele te!cvisió. 

Quan ellcal-a no ha estat plenament regul<\c1a ni 
c1esenvolupaela la L1ei de tercers .::Z\ nals, qU:lll ni s'ha 
estudiat encara la possibilitat d'un quart canill usat 
per Corporaeiolls Locals, les famos"s televisions locals, 
guan no s'hal1 regulat altres suports de difu~ió d'imat
ges, per cable o per sateHit, lota la regulació que 
olereix el Govcrn per enriquir I'cspai comuniC:'lClOnal 
i cutural, és l'aparició d'emissores privades de te'levisió, 
mitjanc;an t la concessió ele tres ':anals a senglcs socie
tats anonimes. Una vegada més, es ,:onfon la ;;f'cessaria 
autonom i tzació i descen trali ~zació de l'espai de televi
sió, amb la imprescindible independencia del mitja res
recte ele! Govern. La repetida c\ern::l.I1da de plur<llisme 
i objectivital, amb la pluralització el'una part de possi
bIes canals d'emissió. 

Nosaltres, que quedi molt ciar, no estam en contra, 
pcr principi, de la possibilitat d'existencia ele tclevisió 
privada, pero no estam d'acord amb aquesta forma de 
procedir, l'espai comunicacional és públic, no governa
mental, i clins !'aTea pública deIs emissors possibles, 
són molt més que els que actualmcnt es volen )-egular, 

per exemple, les televisions locals i d'institucions eom 
les Universitats, com les fundacions i organismes de 
caire i objectiu social podriem venir a' enriquir i diver
sificar l'oferta comunicacional i cultural d'espai públic 
de televisió, introduirien més diversitat i pluralisme, 
sense cap clubte, demostrant que l'alternativa no esta 
sois entre la televisió governamentalitzada o el gran 
oligopoli privat i comercial, vostes saben que s'exigeíx 
un desenbossament de 1000 milions per rebre una 
concessió. 

Dins un projecte d'ampliació i potenciació de l'espai 
comunicacional, sota les mateixes regles de pluralitat, 
objeetivitat, dret d'accés, etc., no ~stam, en absolut, en 
contra de la presencia també d'emissors estrictament 
comercial s o privats. Ac;:o exigiria, pero, una regulació 
molt més generosa i amplia que .Ia prevista, al nostre 
entendre, en el projecte de llei que es debat aVlli en 
clia, en aquests clíes en Comissió de Con\!rés de 
Diputa1s. -

Les conccssions, .ia ho hem elit, hallrien de ser més 
generoses, més nombroses i d'ambit territori".1 i comu
nicacional molt més diverso S'hauricn de pre\'\?ure totes 
les possibilit<1ts que avui impliquen els nOllS suports 
d'imatge, per cable, salelit, combinaC'ió entre cls - dos, 
emissorc" ele petit radi c!'acció, regional, insular, mu
nicipal, Lol ac;o s'hauria de poder prevcure a hora 
d'establir el nombre i el crüeri de les divcrscs con ces
sions possibles. A!lo que és possible per la premsa, 
¡Jer la radio, és a dir, l'existencia d'emissClres i de 
d~n~is sta[('\ls, 1" ajomlls. 'ol11al'l:uls i local <jl1ctll.'l pro
h¡l)lt, tal com e plant ja ara, p r lelcvisió, el t nem, 
ido, que la ¡liberlal d'e ' pr ', sfó n e pOl c mI arti
menta l' de forma capri iosa 'obre el lerritori, _' inó qu 
ha l · n : illdr un marc obcrl i :l m pl i, UJl marc flexi
b le, la llib rtal d xpl'e ió, n d finil iva , no pot ser 
sotmesa a béluercs de poder eco;lomic, L'aparició de 
tres canals priyats d'ambit estatal, 'lonades les carélcte
ristiques d'ologopoli el'aquestes conc~ssions, difícilment 
aportaran més pluralisme i objee' ivitat comunicacionaL 

Destaca dins el Projecte de Llei que s'estudia, 
l'obligació inexcusable de la cobertura estatal, sense 
lenir en compre e l cara le r p lLJ¡-Ín1cional i, per tant, 
~!u.r,icu! l lIral i pluriC'on~llni~acional :I'E pnnya, i la pre
\'¡SlO dUI1 zont.!. lerl'lt n~l l s ele cobertura . que seran 
delimitad s, en e l fllllll', per un organisme tccnic, així 
quedarien eliminades quedarien, ;¡enló, eliminades ele 
,la possible conccssió entirats o socidats que ho fessin 
per una emissió sois autonomica, pe¡- exemple, 

Cal insistir que els espais de comunicació són 
exigtmcie clerivacle 1> ItI el -(en 'a dd e paj , cu!lurélls 
i poli lics, la lecllologi, pOL j ha d~ po ar-St' al s rv i 
c!'aqucsl3 dclimitació i no a l r \,¿'s, '<; po(\ra ar1!u ir qLIC 
el P la Te ni 0- . acianal de Tclcvisió privada que ha 
ele el Ilmil r <lCJLlest ' ZOne ' lcrri'oria ls pocll'il fcr-Ies 
'oinciclir amb le Ol11l1nilrlt ' polítique', cullurals i 

/ingüí ' tique de l'Estal, per UJ a Ilc i no ha ele dO!1;¡r 
possibilitats, sinó garantics, i les lleis que h~\ aprovat 
el Govern, el proiec~e de Ilei, concretament, !lO les dóna 
ni als bases. ni als gallees, ni ::l1s anelalusos, ni als 
ciutaelans deis Palsos Catalans, o ¿s que precisament 
allü que se cerca és desc1ibuixar ele nou un nOll tlanc? 
Primer "a ser la lelevisió privada, ara aquests espais 
culturals i comunicacionals propis. Voldríem creure que 
no, pero ac;o s'ha ele plasmar d'una altra manera, el 
clesenvolupament cultural avui i la demanda social 
d'informació impliquen la multiplicació contínua de 
productes aueliovisuals, l'cspai comunicacional europeu 
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és divers, ric i plural, ac;o ho c;ap perfectament el 
Sr. Calviño, ho saben els promotors del canal 10 famós. 
Voler reduir, ido, el pluralisme cultural i audio-visual 
ara i aquí, a un repartiment del pastís entre dues 
mega-emissores, una fortament condicionada per la 
dissortada dependencia governamental, i l'altra duent 
com a única credencial l'esperada solvencia comercial 
i económica, Univisió, Crup Editorial Zeta, Cipsa Crup 
Editorial, Prisa, creim que és una r-tportació ben pobra, 
molt poc imaginativa i, sobretot, gens moderna, gens 
moderna. 

Per al tra banda, dins la gestió indirecta de l'espai 
comunicacional que és la te!evisió en el projecte de 
llei, l'organisme encarregat de dissenyar el Pla Tecnic 
Nacional per delimitar les famoses zones territorials, 
garantir el compliment de les obligacions per part de 
les concessionaxies, etc., apareix com un organisme no 
públic, no ja públic i indepenclent del Covern, com 
nosal tres creim qlle 11auria de ~er, sinó plenament 
governal1lentalitzat, ele nOll, les solucions es queden a 
mig camí. Per una banda, es fan concessions a grans 
cac\encs privacles, a canvi el'una vigilancia directa i 
estreta, pero no des ele la independencia d'un organis
me públic, nomena t. pel Parlament, per exemple, smó 
elirectament nomenat des elel Covcrn. Les connivencies 
o desconfiances reals o artificials, .::reim que ja estan 
servicies. Ni p!uralitat, ni ob.icctivi~at, ni desenvolupa
ment de l'espai públic de televisió, simplement cessió 
a la pressió de detenninats i concretíssims interessos. 

Nosaltres pensam, en conseqüencia, perque ens 
afecta pro[undamen t la realitat cultural i comunicacio
nal, que és el mateix, en aqueste..s illes, que el Parla
men t ele les I!les Balears no hauria de callar, hauria 
de dir la seva opinió sobre aquests temes, com ho han 
fet aItres Parlaments Autonomics que són plenament 
legitimats, com el nostre. 

El segon punt, pcnsam que la solució per ampliar 
aquest espai comunicacional passa per el compliment de 
l'article 69 de la Llei Reguladora ele les Bases de Regim 
Local, les Corporacions Locals han de facilitar, diu 
aquest article, la més amplia infol'mació sobre la seva 
activitat i la participació de tots els ciutadans a la vida 
local, aq ues t deure j a no el poden fer les Corporacions 
Locals si volen ser moc\emcs, a lJartir ele fulletons, 
premsa o cartells, 1'han de [el' a través deIs mitjans 
moelerns de comunicació, radio. televisió, no entenem, 
per tant, com aquest tema t.an important p0t auedar 
al marge d'aquesta situació legal que ara es vol regular. 

l, per acabar, volcm, en conseqüencia, també, i 30;0 
crec que és una qüestió de tata logica, que la realitat 
de les zones terri!orials no respongui a la visió fran
quista el'un temps, quan dividíem [,Estat en zones sense 
tenir en compte la base real, cultural, social que tenen, 
pensin, per exemple, que en aq~¡ell temps parlaven 
de Radio Nacional d'Espanya, Emissora del Nord-est, 
Emissora del Sud-est, Emissora de t:11. No, s'ha acabat, 
3<;0 no pot ser així, no pot ser així, perque la reéditat 
estructural a 1'Estat Espanyol 11a ele respondre a les 
nacions que el compasen i a I'Autonomia. En conse
qüencia, entenem que les zoneS territorials han ele res
pondre, ido, a aquestes situacions repls. 

Aquests són els tres punts ele !<:l Proposició no de 
Llei que avui presenta PSM-Ente.:;a de l'Esquerra de 
Menorca, amb l'objectiu claríssim de elur un debat 
que, com que ens afecta, és indefugiblc eI'aquesta 
Cambra. 

Mol tes gracies. 

(En aquest moment, pren la direcció del debat 
l'IHustre Sr. Vice-president Segon, Josep Moll i Mar
ques . 

EL SR. VICE-PRESIDENT SECON: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
En aquesta Proposició no de LIci, s'hi hall presen

tat, per part del Crup AP-PL, dues esmenes. Per defen
sar-Ies, sí, sí ... 

Sr. Conzalez i Ortea. 

EL SR. CONZALEZ 1 ORTEA: 

EL SR. VICE-PRESIDENT SECON: 
S'han retirat, per tant, les dues esmenes, en con

seqü~!Dcia, poden intervenir els Crups, en l'ordre nor
mal, de menor a major, per tant. El Sr. Pascual del 
Crup el'Unió Mallorquina, té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. En gran pan 

del que ens acaba ele dir el Sr. López i Casasnovas. 
estam totalment d'acord . N03aHres, jo volia comen¡;ar 
dient que si hi ba elins la cíutadania una sensació ele 
disminució ele les llibertats, ¿s prcc!sament pel que fa 
referencia al funcionament el e raelio i televisió espanvo
la . Hi ha una demanela ele televisió privada, eles' de ' fa 
molt de tcmps, i un retard per donar resposta del Co
vem ele l'Estat a aquesta demanda, tant, tant de retard, 
que ja s'ha produit un fenomen que ha desbonlat les 
previsions del Covern i que ens ,'e a demostrar que 
aquest futur projecte de !lei, aquest projecte ele !lei és 
obsolet, es tracta del que es podria dir el «calviñazo», 
uns mitjans ele comunicació socials s'han referit que el 
Sr. Calviño, que ells diuen que era el maxim represen
tant de l'oposició de la t~levisió privada, ha muntat un 
canal 10 per transmetre- des de Londres, en castelJa. 
Naturalment, si el Projecte ele Llei preveu tres canals 
de televisió privaela i es poden fer tots els que vulgl.lin 
venint de fora, aixo vol elir que aquest «calviñazo» és 
simplement una campanada que anuncia que el pro
jecte de llei de televisió privada (~s obsolet, que esta 
superat pel temps, senzillament. 

I nosaltres, a Unió Mallorquina no cns agraela ni 
poc ni molt, no ens agrada gens, arabé, també hem de 
dir, respecte d'aquest primer punt de la Proposició no 
de Llei del Partit Socialista de Mallorca-Entesa de l'Es
quena de Menorca, que dil!. manifesta, el Parlament 
de les Illes Balears manifesta el seu rebuig al projecte 
de 1Iei ele televisió privada, per una serie de mo~ius, 
amb els quals nosaltres hi estam d'acore!, amb quasi 
quasi tots, amb algun no, pero també hem de dir que 
nosalires som molt gelosos de les nostres competencies, 
i així ha demostrarcm al lbrg d'aquest quatre anys, 
sempre que hi hagi inggerencies elel Covern Central 
sobre les nos tres compe~encies, o fins i tot ele! Parla· 
ment, nosal tres proposarem prendre les mesures opor
tunes, en aquest cas, som a la inversa. 

Si bi ha un projectc ele llei a discutÍ¡' a Les Corts. 
al Congrés de Diputats, COl11 ja ha varen fer, per 
exemplc, quan varen tractar ele temes de defensa, ens 
sembla que el con-ecte és que si la competencia es 
seva que com a Parlament, una aItra cosa és com a 
Crup Polític, pero com a Parlament no hem d'interferir 
en les resolucions que es puguin prenelre en el Congrés 
del Dipulats, encara que no ens ~graelin. Per con se
güent, la nostra postura al primer punt de la Propo-
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sició na de Llei sera, com sempre feim en aquests 
casOS, l'abstenció. 

Respecte del segon punt, efectivament nosaltres 
volem dir que és mol! important, molt important el 
desenvolupament deIs tercers canals, i és molt impor
tant des del punt de vista cultural, aixo sense cap 
classe de dubtes, per a un grup com nosaltres, Unió 
Mallorquina, que volem enfortir, per damunt de tot, la 
personalitat deIs nostres pobles, pero també és impor
tant per a la nostra economia. 1 és important perque 
un deIs greus desavantatges en que es troben les em
preses balears, la petita i mitjana ~111presa, és precIsa
ment que no pot fer front a la publicirat que hi ha als 
grans canal s de televisió estatal o, supos que en el seu 
dia, europeus, enfront del que fan les multinacionals 
i, en canvi" si es desenvolupen ,"ls tercers canals, sí 
poden tenir una publicitat que ¡Jugui servir de com
pensació a aquesta marca. Per canseqüent, nosal~res 
creim que és important, i també :,ensam que és molt 
important, perque .ia n'hi ha moltes ele pirates , cosa 
que vol elir que hi ha una demanda. que lli puguin 
haver televisions locals, també, yellsam que és molt 
importan\. El que pass a és que ~\quí, la proDosta 
el'aquesta resolució diu que el quar! canal ha ele ser 
usat p er les CoqJOraCiOlls Locals, l1a ele ser público Aixo 
ja no ens agrada tant, nosaltres cl::J11~1[laríem Clue. el 
Crup proposant, a J'empara ele l'aJ'licle 164. i si no hi 
ha inconvenient deis altres Grups Polítics, que es can· 
vias la redacció i que digués el segon punt, «sol'licitar 
el desenvolupament pIe de la llei deIs tercers canals 
i la promp!a regulació legal d'un ql.lart can;}1 usat per 
les televisions locals». Així ens semblaria perfecta la 
redacció, perque podria ser pública o podria ser pri
vada aquesta televisió. 

1 el tercer punt, sol'licitar la c1elimitació ele les 
zones terri~orials previstes a la !lei i objec'.e d'un Pla 
Tecnic Nacional de Televisió Privada sigui eslablerta. 
tot fent-Ies coincidir amb les realitats cuIturals i lin
güístiques de les Comunitats AU'onomes, ens sembla 
senzillament perfecte, i, a posta, vo' arem q1le sí. 

Moltes gracies. 

EL SR. VICE·PRESIDENT SEGON: 
Moltes gracies , Sr. Diputat. 
En nom del Crup del Centre Democratic Social, 

té la paraula el Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETCLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. Molt breument, per 

fixar la posició del nostre Grup en re1ació amb aques!a 
Proposició no de Llei. Simplement assenyalar, primer 
punt, consideram que és correcte, que pot ser COlTecle 
un pronunciament d 'aquest ParIament en relac¡ó amb 
una legislació encara 11 nata s brc I le ma de la tele
visió privada. és a dir, l' po rtuni fil: no la posam en 
c\ubte, el que passa és qu , p robablem nt , hauríem de 
tenir en compte que ens pronunciam sobre una cosa 
que no é més que un proj e te de lIei, i Lll1 orojecte 
de lle i é. un texl qu e l G venl r m e l a l Parlament, 
reme[ a J.::s orts , qu '"iden lm el1l és I'opinió, és la 
inlenció del Govcrn, pero que é un text que no té cap 
altr ' valor juridic . en aqLlcsts momenl , la qua l ca a 
ra dirtClIlLós , en termes parlamenta ris, possib lemenl, e l 
pronunciament per par! c]'aquest Pa rlament sobre ello 
Ulla altra cosa seria un pronunciamenl sobre la qüestió 
relativa a la televisió privada. n;)\I que pot afectar 
o afecta la nostra COlllunitau AUlonom en la seva 

dimensió cl'ambit general, és a dir, ~n allo que pertoca 
la defensa deIs interessos generals d'ambit de la Ca
munitat Autonoma, i també en allo que podria pertocar 
ambits competencials propis de la Comunitat Autono
ma com a instituc ió i a leshores afectant p lenament 
aques t Parlamento Jo cree, si cm permeten la d isgres ió 
que molles de les co es que s'han de p lan tejar d/una 
manera, bé. jo no vIdria quallficar eI'irregular, per
que evidentment no ho é , pero s í ror~ada, per exem
pI, om aques ta Prop 1 '1 n de Llei que fa el Grup 
Parlamentad PSM- nlesa de l' - guer ra d" Menorca, 
1 oclricn qucdl,1r bastant bviad s, I~er pan elel ov rn 
de la a iÓ, per par! el el overn de l'Estat i hi hagué 
una 1I1ajor vOlu nla! de f r del S en.ll una all1br~ ele 
r pl'escntílció terri toria l n, en primera instancia, es 
ve 's in Is projectcs de Ilei amb aque ts u ll s, amb els 
uJl s d' COlll afeclen cls mbits de la Comunital Au ' -
noma i no haudem ele cercar sub crfugis, diria j / 
pcrq u ' aq ll '. ta OIl1Un ilal Aulol1 ma s'hi pogué pro
nunc iar, i ho die sen ' cap anim lwioraliu. 

All1b molles de I s c· que ti (ensa e l Grup 
Pa r l¡11l1 nlari, no altres hi estam 1':\\ .. u 1'<1 , pu expre 'sar 
I Il1 ClI acord , Obl'e el I erill que repr~scn'a nI projcct 

de llei la gr \/emam nWlilza ió el !s cspa i -, estam, en 
\c:ñni:i\'a , d'acord amb I'esp rit, p!.!rqu ~' no 'allres, com 

a ¡)'Irrit , per tant, com a rup Parlam nlari. n e, tam 
d'~ 'ord amb el modc l que dcscl1vo lupa el proje ' 1 de 
e i, amb el 1l10del qu té. 11 dcfin i:.iva, el Parlil Socia
lista en e l tema de le lcvisió, vu ll dir, nosaltre, tenim 
una idea bas lant mé ampla i ba Lill1l manco limi tada, 
no I im en la con cssi6 atlmil i Iraliva Com a via 
adequa la per eSlab lír, per implan'ar O per amoliar 
I'ambil de pos ibilita! l'implanLació de la te levi ió, 
s igui privada o sigu i p 'Ib li a, d'altre ni c ll d'admi
nistració. Pe ro també pen am que ser ia millor Que 
aquest pronunciament, el pronunciamcnt d'aquest Par
lament es fes d'una aUra manera i amb un altre to, 
quasi quasi jo diria positiu, és a dir que parlilssim de 
quina és la nostra opinió, com a institució, d'3Quelles 
coses que poden afectar espe ialml'l1 t l'ambit -de la 
Comunitat Autonoma, om 10l r ' 1 l rna CJu{' eon'cc
lal11en~ 'apunta la Llei deIs tcr 'c rs canal l'aL 3 nció 
a la pos ' ib ilitat el 'abrir, via legal , ~ pos ibilitat d'es la
blimen d \:mi res d'altl'e ambit, e ' pccialmcnl d'~lmbil 
local. 

En definitiva, Sr r . Dipu ta! , a la vis ' a de la 
d ifi c u ltal de prendrc un poslclOnarne nt qu nO 'a lfres 
cll!ellcm que convendría- r- r, pero rl'Ul1(l altra m<lncra, 
1i pr po arícrn al Gnip ParlamenLari que rcfés b seva 
Proposició no de Llei, que la po i iva i que, di!!Uéssim, 
s c ircuJ11sc l'ivís a l'ambit elel que e n p rioca, m n
trestant, no tenim altre camí, Sres. i Srs. Diputats, que 
el ele ]'abstenció. 

Mol tes gracies. 

EL SR. VICE-PRESIDENT SECON: 
Mo~es gracies, Sr. Diputat. 
Pel Crup Socialista, té la paraula el Sr. Josep 

Alfons. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sr. Pres ident, Sres. i Srs. Diputats. Abans d'entrar 

n I lem que ens ocupa, jo vo ldria f r dlle pun '.ua
lit"lacions, una a l Portaveu del PSM-Entesa d'Esquerra , 
i J'altra al Por raveu d' nió Ma ll orquina. La primera, 
qLle la legi timació del poder v donada, no per mani
puLacions. sinó per una cosa que des que xi te ix la 
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democracia i Déu vulgui que sigui per a molts d'anys, 
legitima els governants i legitima el poder, que són els 
vots. Qui en té, té el poder, i aquí esta demostrat, el 
Govern d'Alian<;:a Popular ha guanyat unes eleccions i 
esta detentant el poder, í els qui no guanya les elec
cions, aquí els ciutadans no voten, no té el poder. Per 
tant, no anero a manipulacions, no toquem la legítima
ció democralica, i é fonamen lal aixó, del poder, per
que l'única Legitimació, Sr. López i Casasnovas, ho sap 
molt bé, és e l vot popular. 

Respecte del retaU de les llibertats, quin <<latigui
llo», sempre seguit el mateix, quin es el retal! de lli
bertats que hi ha en aquest país? Des de quan hi ha 
hagut un nivell de llibertats més aIt en aquest país? 
Qui ha retallat les llibertats? Una cosa és l'exercici r es
ponsable de la llibertat, i l'altra cosa el retaIl de la lli
bertat. Crec que hem de, sobretot des d'una tribuna pú
blica, des d'una tribuna parlamentaria, no hem d'ata
car els dos grans fonaments que legitimen que nosal
tres siguem aquí, els vots i les llibertats. 

1 entrant a la Moció, jo voldria fer una pe tita re
flexió sobre que és exactament el que ens proposa 
aquesta Moció, d'una forma basica i fonamental. La 
Moció ens proposa que nosaltres, aquest Parlament ma
nifesti el seu rebuig a un Projecte de Llei que s'es ta 
debatent al Parlament de l' :;s tal Esp.ln rol, al marge 
del tema, el fonamental és manifestar ' 1 rebuig a un 
projecte de llei que es debat al Parlament. 1 jo no ne
garé mai la competencia d'aquesta Cambra per a qual
sevol dret de petició, el té i Ji hem de respectar, de 
totes maneres, crec que hem de fer unes petites refle
xions, que van en el següent sentit. Una pregunta és 
demanar si consideren els proposants i la resta de Di
putats que hi ha aquí si és representatiu i democriltic 
el Congrés de Diputats Espanyol, si representa aquest 
Congrés de Diputats el conjunt del poble espanyol, si 
té competencia per legislar, en podríem fer moltes més 
de preguntes, aquestes tres són básiques. Jo cree que 
només hi ha una resposta, un sí rotund i complet. Per 
tant, la funció del Congrés deIs Diputats és legislar en 
les materies que té competencia. 1 óbviament compleix 
aquesta funció a gust o a disgust de certs Grups Polí
tics, i de molts de ciutadans o de pocs, que es mani
festa cada quatre anys o cada tres i mig, cada temps 
determinat, amb unes eleccions democratiques, mani
festa aquesta capacitat, aquesta legitimitat amb el su
port total i absolut d'un poble que li ha clonat una ma
joria determinada, una situació determinada. Obvia
ment, l'ambit d'actuació del Congrés deIs Diputats, deIs 
Diputats del Congrés i deIs Diputats d'aquÍ és Espanya 
i no ens hem d'amagar de dir Espanya, ho he dit al
tres vegades aquÍ, i la Comunitat Autónoma, les IlIes 
Balears. 

Jo faria una pregunta al Diputat del PSM i a la 
resta de Diputats, que dirien si des del Congrés de Di
puta ts manifestassin el rebuig de la nostra Llei el'Or
denació Territorial? O de la Llei d'Acció Social? O de 
la Llei de ConseIls Insulars? Que dirien si des de Ca
talunya, el Parlament catalil., manifestas el rebuig per 
la nostra Llei de Normalització Lingüística? Supos, 
crec qu e els crits se sentirien des de Barcelona. Inva
dirien totalment les competcncies legítimes i totals de 
cadascun deIs órgans representatius de cada Comuni
tato 

El que se'ns propasa és [el' el mateix, només que 
resulta que és el Govern de l'Estat. Només que resul
ta que, de qualque manera, hem de manifestar, no per 

la via de representació a Madrid, en el Congrés de Di
putats, que, per la linia deIs vots, no es pot guanyar 
J 'bem de manifestar per la via de la prol sta a aItre; 
Parlaments, i hem de dir que aquesta llei, la de lele
visió, podda ser l'Estatut del Treballad r, podría ser 
qualsevol tipus de !leí, si comcn~aml ja lú som, no ens 
agrada, perque no agrada a u.n Grup PoJític o perque 
no agrada a tres Grup PolHics que, a un cerl moment 
a una Comunital AuLonoma configuren un altre tipu~ 
de majoría. Sembla que el tema és molt més seri6s 
que 1 debat de llei de televis i6 o no Ile i de televisió 
perqu · aquí 110 tam legitimats ni pe!' configurar ni 
discutir el model de televisió, 11 és competencia nos
tra, i tol el que ens ha dit I Sr. López, el'aquest terna, 
e.n) una concep i6 diferen iada d'un model de t levisió 
lolalment respectable, pero que s'ha de defensar a Ma~ 
drid que és la eva competencia, o sobretot no estam 
rer r buLjar una inicia tiva legislativa a un projecle de 
Hei que es djscuteix a l Parlamen Nacional. 

Jo e ls vull .cr una darr ra re[]ex ió, i acabaré, pero 
qu n vu ll er 11 a rg, i no cree que hi hagi d'enLr< r 
Olé . Cree que es lam fenL un flac favor a (,Autonomia, 
en:: que el mill r 'el-vei que poden fer lots nosallres, 
VOSles i nosaltre a I'Aulonomia és ter la feina que ens 
han encarregat cls nost res electors, els que en han ele· 
gil, que és 1 gi lar en I s malhies en qu' avui Lenim 

ornp len -ies, qu tal vegada més endavant en Len
drcl1l, i fer arribar la noslra veu, la nostra veu, a tra
vés deIs represen tant d'aqu'í o els que tenguem , els 
que n en tenguin, en el Congrés de Dipulals , amb 
aquelles mal.eries que no són competenc ia \lastra. 1 
qua¡-!" no eSLiguel11 om rme , de ver, quan s'atempti O 
s'alaqui la nos tra autonomia, hi ha un procediment que 
ja 'lla utiLilzat, no només valicl, inó l'únic que és real
ment vaJicl p r a aguest Parlameol, que és el recurs 
c1'inconslituGÍonalitat. Aquí l 'hem u tilitzat, s'ha utilitzat 

;. i é I'únic v~llicl. Rebuljar projectes de lIei , comem;ar 
per intentar rebulja r un projecle de llei al Congrés de 
Dipulats, en la postra opinió, és fer-li un flac favor a 
¡'Aulonomia de les IlIes Balears j és entrar en una di
namica que no abem on ens pot dur i nosaltres pen
sam que el més probable é que ens dugui a un el es
gav 11 3u lonomic, perq u ' n es tracta que ho faci Ba
l ar" s Iracta eI'entmr en un procé que i es g nera
Ji tzas seria totalrnent i absoluLament imparable. Ningú 
no sabria, Sr. LópJz i asa no as, on és ni on es tra
ba, un no sab lia cap on va. 

Gracies. 

EL SR. VICE-PRESIDENT SEGON: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup d'AP-Partit Liberal, té la paraula el Sr. 

Manuel Jaén i Palacios. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 
Sr. Presidente, Sras . y Sres. Diputados. Efectiva

mente, el Gobierno de la Nación presentaba allá por el 
mes de abril del año 87, el proyecto de ley de televi
sión privada, y, efectivam(;nte, se encuentra en este 
momento en trámite parlamentario, concretamente en 
Comisión y concretamente también con el abandono de 
Grupos Parlamentarios del Congreso, porque han en
tendido que este proyecto de televisión, de televisión 
privada, no era de su agrado. 

En primer lugar, creo que cabe decir, can respec
to al proyecto, efectivamente, debiéramos felicitarnoS 
o debiéramos felicitar al Gobierno de la Nación, por-
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que en este aspecto, como en otros muchos, ha habi
do un cambio de actitud, ciertamente de carácter po
sitivo. Quedan lejanas las palabras del anterior Direc
tor General de Radio-Televisión, que decía que admi
tir la televisión privada, era como admitir la zorra en 
el gallinero, efectivamente, este Director General, como 
ustedes saben, se ha dicho aquí, yo no citaré el nom
bre, afirmaba recientemente, quien dijo esta frase, que 
yo creo que lo que se está haciendo es introducir mu
chas zorrerías, en vez de una zorra sola. 

En este aspecto, como en otros muchos, ha habido 
una especie de juego de zanahoria, se enseña la televisión 
privada, ahora no viene, ahora vendrá, se anunciaba y 
se desmentía, se prometía y se olvidaba. Pero, en fin, 
no vamos aquí a discutir, porque el Gobiemo, efecti
vamente, no ocupa este banco, al Gobierno a que nos 
referimos, y convendría decir entonces que tampoco es 
la primera vez que se intenta regular el tema de la te
levisión privada, porque el Grupo Centrista, me refiero 
al Grupo Centrista de la segunda Legislatura, ya pre
sentó un proyecto que acabó retirado el año 82 por 
proximidad de las elecciones generales. Recientemente 
también, el año 86, la Agrupaciún de Diputados del 
Partido DemócratZt Popular intentó, sin b.:ito, obvia
mente, regular tan controvertidu tema. 

El Grupo Parlamentario PSM-Entesa de l'Esquerra 
de Menorca, ustedes cambian tanto de nombre, nos pre
senta hoy para debate esta Proposición y lo hace tar
ele, a nucstro juicio, lo hace tarde, porque desde el 
mes ele abril hasta el momento presente, ha trZtnscurri
do algún tiempo, esto se publicó en el Boletín del Con
greso en el mes de abril, y yo creo también que no es el 
momento oportuno, aunque podrí8mos entmr en el de
bate de si es un tema discutible aquí, en este Parla
mento, como el Sr. Alfonso ha puesto en la cuestión, 
pero yo no vaya entrar, porque es otro tema el que 
nos ocupa. 

En el aparLado primero el u Proposición 11 de 
Le', se nos dice una crie de razones, e nLI-e e llas, el 
espaCio comuni acional público que es tá manejad por 
1 Gohierno, porqu el régimen judc\ico ele las conce

sione. el 'v ie n un Iigopolio l r iv, do y comercia l, se 
cita aquí también, porque e l pl'Oy ('lo no rce ge la r <1-

lielad plurinacional, esl es un lema que apunla, Om 
partid S nacionalistas, 'o entiendo que de manera muy 
congruente. Pero, además de eso se dice que se aten
t;:¡ contra la libertad de expresión. Estos son los mo
tivos aducidos por el PSM-Entesa ele ['Esquerra de Me
norca. Nosotros habíZtmos entrado en unas enmiendas 
que hemos retirado, pero nuestro Grupo, efectivamen
te, también tiene motivos para oponerse a este pro
yecto de ley de televisión privada. 

Nosotros creemos que se limita enormemente la 
posibilidad de acceso de los grupos sociales, no sola
menle p r la cantidad ele l 1000 millones a citamos 
aqu í <l las ociec\ac\cs ::Illónima<. , :;ino p rque aunq1le 
haya un l.imitac ió n técn ica, porquc e l principio libera l 
el 1"1 libl' t:CJmpetenc ia, e l principio que todo el mun
do :;\11 0 1'<1. hasta . .. .... , ........ , st!gún el President e on
zález, tambi én comparte, pues, -ef 'cLivamenl , hnv ról-
7.unes L6cllicas lue lin1ilan e prin ' ipi de comp' t n-

in. Enlonces, de a hí. de limilar, por razones técnica. , 
a limilar n I r once iones, como apare e en I pro
'celO, .~ no olro n s parece que s demashclo aro. 

En e l 1ill'tículo 4, q~le e ' dond .' ita esto, nosotros 
nos pregun tamos por qué no se hace un modelo, como 
puede ser el modelo de Estados Unidos o como el Sr. 

López Casasnovas anunciaba, o al menos se entreveía 
en sus palabras, el modelo italiano de televisión públi
ca nacional, para todo el ámbito territorial de la na
ción, de Italia, y televisiones de carácter privado, tal 
vez, de carácter local. Efectivamente, el proyecto suce
de que el menú televisivo que nos plantea es bastante 
pobre, y nosotros creemos que aquí se hace realidad 
una frase de Jean Darsí, que dice que los gobiernos 
tienen tanto terror a la telemática, como las autorida
des eclesiásticas medievales hacia la imprenta. Yo creo 
que efectivamente algo de esto hay, un cierto temor 
de que las televisiones haya una competencia en liber
tad. 

En segundo lugar, nosotros, como Grupo Parlamen
tario de Alianza Popular y Partido Liberal, tenemos que 
decir que es un proyecto que tiene un marcado carác
ter intervencionista, esto, el Sr. López Casasnovas, ha
cía referencia a organismo autónomo, el artículo 24 y 
siguientes que está compuesto por el Sr. Ministro del 
ramo, bueno, esto es que no es de recibo, más que un 
organismo autónomo, más bien .::stá heterónomo, por
que autónomo no puede ser, ,::uJndo el propio Minis
tro, más cllatro vocales nombrados por el Gobierno, 
más un Presidente del organismo autónomo que lo eli
gen entre ellos, esto de autollomÍa, desde luego, puede 
lbmarsc organismo de televisión privada, pero organis
mo autónomo de televisión privada, el proyecto, yo 
CJ'co que, a nuestro juicio, no es así. Eso está en el 
proyecto, yo no me lo invento. El intervencionismo 
tL~l11bién se manifiesta en el tiempo ele emisión, en la 
programQción, en la. publicidazj que marca unos míni-
mos y UllOS máximos, en otros casos. -

En ler el' luuar, no 01 ro dé eamOs que la tHulari
dad púb lica, aquí di c repamo de alguno grupo qlle 
la televisión no corresponda al E lado, porque no e 1 
E ' tacl) quien debe t ner, como recoge e l proyect sa 
titularidad de la tel~v i si6n. También se ha hecho refe· 
rencia, el Sr. López lo decía, cuanclo hablaba de «gent 
moderna», efectivamente es que el proyecto ya nació 
obsoleto, Sr. Pascual, que también hacía referencia a 
lo mismo, esta obsolescencia es manifiesta porque el 
proyecto no recoge nada de la televisión por cable, ni 
de la televisión por satélite, ni da una re pue la a las 
televisiones locales, que están prolife rando aquí en Ba
learcs y en otros muchos sitios. que todo Ll ede' co
nocen. 

Yo ci-ea qu~ aquí, la libertad telcvisiva no ha ve· 
niclo por la decisión política. o no vendrá por decisión 
política, sino por decisión, afortunadamente tecnológi
ca , es decir, por la creatividad y por 1<1 innovZtción. 

Entrando en el segundo punto de la Proposición 
no ele Ley, hace referencia al cuarto canal. Según los 
proponentes debía utilizarse por las Corporaciones·.Lo
cales, según el Sr. Pascual, hablaba, efectivamente, de 
tcleyi,;iones locales, que no es lo mismo y haeÍa la re
ferencia Q televisión pública y televisión privada. Noso
tros creemos, ciertamente, que es necesario que se re
gule cl tercer cZtnal, que se desarrolle el tercer canal, 
qu ic'ro recordar que aquí, al amparo ele csta Ley de 
tercer canal, nuestra Comunidad Autónoma tiene una 
ley que no hubiera estado mal que aquí se hubiese in
troducido otro punto diciendo que se desarrolle la Te
]cvisión autonómica , la TV3 de Baleares. Pues al am
paro, digo, de esa ley, hay ocho Comunidades Autóno
mas que tienen televisión, que tienen un proyecto, per
dón, y Iwy tres que tienen infraestructura, como uste
des saben Galícia, el País Vasco y Catalui'ia, para emi-
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tir. Nosotros estamos a favor de ese desarrollo, no fal
taría más, lo que nos parece es que no es el momen
to oportuno porque existen otras prioridades, Y, en con
creto, porque existen zonas en nuestra Comunidad Au
tónoma, Ibiza, por ejemplo , donde ya no se habla de 
ver dos canales, es que se ve canal y medio , porque es 
que UHF apenas se ve. En consecuencia, hay otras prio
ridades primero, es decir, implantar e l segundo canal 
en todo el territorio nacional, en todo Baleares, que la 
recepción sea de calidad, el siguiente paso, desarrollar 
los terceros canales y cuarto paso, eso ya no lo vere
mos nosotros, seguramente, pues será el cuarto canal, 
si es que se pone en marcha. 

Con todo yo creo que el proyecto, y acabaré ya 
con una cuestión, el proyecto tiene algo de positivo, no 
seamos todos tan negativos, porque el proyecto tiene 
algo de positivo, efectivamente, tiene lo que dicen los 
escolásticos, una virtud en potencia, no en acto, por
que todavía no ha llegado. Y yo quiero recordarles una 
frase que he retomado de una publicación de un ex-Mi
ni stro Socialista, el Sr. Tomás de h Quadracla Salcedo 
v Ferl1ández del Caslillo, es el mismo, que dice lo si
~iente cuando se refiere a televisión: «Es totalmente 
;nuy difícil que en un sistema de monopolio exista una 
información exacta, objetiva e imparcia¡", y continúa, 
<<lo normal será, sin embargo, que el Partido o el Gru
po en el poder trate de informar como mejor le con
venga, trate de reducir la voz de la oposición, trate de 
presentar su actividad en el Gobierno como eficaz y 
iusta, trate de di.fundir la cuLtura que le interese». Yo 
~reo que si el proyecto este, aunque salga un poco tor
cido, sirve para hacer todo lo contrario de esto, nos 
podemos al menos, felicitar. 

Sr. Presidente, muchas gracias. 

EL VICE-PRESIDENT SEGON: 
Moltes gdlcies, Sr. Diputat. 
Posat que han estat retirades les esmenes que s'ha

vien presentat, posarem a votació 
Sí, Sr. López i Casasnovas? 

EL SR. LóPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sr. President, aquí hi ha hagut contradiccions molt 

greus, i a mi em sembla que tenc dret de poder inter
venir davant aquesta Cambra. 

EL VICE-PRESIDENT SEGON: 
Sr. López i Casasnovas, segons el nostre Reglament, 

no té dret, hi ha hagut un debat en el qual, logicament, 
s'ha opinat el contrari del que voste opinava, pero, se
gons el Reglament, no hi ha repliques, en aquest debat, 
em sap molt de greu. 

" 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Gracies, Se President, pero jo el que vull mani

festar és que debat no n'hi ha hagut. Hi ha hagut una 
exposició, hi ha hagut una replica i no hi ha hagut con
tr-areplica, i jo cree que tenc dret, segons el Reglament 
a lenir contrarcpliea, perque he estat contradit en una 
serie de punts. 

EL VICE-PRESIDENT SEGON: 
Segons el Reglament, no té dret. A la Proposició 

no de LIei, l'article 165 descriu exactament el sistema 
de debat de la Proposició no de LIei. 

Per tant, passarem a votar la Proposició no de LIei, 
tal com ha estat presentada. 

Sr, Secretari, vol procedir primer a la lectura? 
Per que em demana la paraula? 

EL SR. JAÉN I PALACIOS: 
Simplemente para pedir votación por separado. 

EL VICE-PRESIDENT SEGON: 
Amb molt de gusto 
Els tres punts per separat. Perfecte. 
Vol llegir el primer punt, Sr. Secretan? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«l.-Manifestar el seu rebuig al Projecte de LIei de 

Televisió privada per la governamentalització de l'espai 
comunicacional públic, per fer la concessió d'aquest es
pai a un oligopoli privat i comercial, per no reeollir la 
realitat plurinacional d'Espanya i per alemplar la ¡Ii
bertat d'expressió, i soHicilar una legislació mé gene
rosa i amplia sota les mateixes regles de pluralital, ob
jectivitat i dret c!'accés i 3mb c()!1cessions d'~lmbjLs ter
ritorials més diversos, regionals, insulars, municipals». 

EL VICE-PRESIDENT SEGON: 
Moltes gracies, Sr. Secretario 
Vots a favor d'aquest p¡-imer punt de la Proposieió 

no de LIei? 
Gracies. 
Vots en contra? •. 
Abstencions? 
Resultat de la votació: vots a favor, 4; vots en con

tra, 19; abstencions, 25. Queda, per tant, rebutjat el Ir 
punt de la Proposició no de LIei. 

Vol Ilegir, per favor, el 2n punt de la Proposició 
no de Llei, Sr. Secretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Sol·licitar el dese~volupament pIe de la llei de ter

cers 'canals i la prompta regulació legal d'un quart ca
nal usat per les Corporacions Locals». 

EL VICE-PRESIDENT SEGON: 
Gracies. 
Vots a favor d'aquest segon punt? 
Gracies. 
Vots en contra? 
Abs tencions? 
Gracies. 
Resultat de la votació: vots a favor, 4; vots en con

tra, 19; abstencions, 25. Queda rebutjat el punt segon 
de la Proposició no de Llei. 

Per favor, Sr. Secretari, vol llegir el tercer punt? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«SoHicitar que la dclimilació de les zones territo

riaIs previstes a la Llei i objecte d'un pla tecnic nacio
nal de televisió privada sigui establerta, tot fent-les 
coincidir amb les realitats culturaIs i lingüístiques de 
les Comunitats Autónomes» . 

EL VICE-PRESIDENT SEGON: 
MoItes gracies. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Moltes gracies. 
Resultat de la votació: vots a favor, 29; vots en 

contra, no n'hi ha; abstencions, 19. Queda, per tant, 
aprovat, el tercer punt de la Proposició no de Llei. i 

I 
J 
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IIl.-2) 
Passam, per tant, a debatre la proxima Proposició 

no de Llei, presentada pel Grup Parlamentari, també, 
PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca, relativa a les 
resolucions del dictamen sobre les regions insulars des
afavorides. 

Té la paraula, per presentar aquesta Proposició no 
de Llei el Sr. J oan Mayol. 

EL SR. MA YOL 1 SERRA: 
Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, durant 

el primer semes tre de l'any 1986, la secció de desenvo
lupament regional, ordenació territorial i urbanisme de 
les Comunitats Europees, elabora un informe sobre re
gions insulars desafavorides i l'adopta com a dictamen 
aprovat definitivament pel Plenari del Comite Econo
mic i Social els dies 1 i 2 de juliol del 1987. Aquest és 
el clocument que el PSM·Entesa de l'Esquerra de Me
norca aporta avui a la Cambra i en sol·licita una ac
ceptació ideologica, jo diria que una ratificació ideolo
gica, pe rque. com vcuran els i!-lustres Diputats, no es 
tracta d'un documcn l p ratiu, ja que per aixo, com 
molt b ' expressa el text d'csL1lena el'Unió Mallorquina, 
s'ha c.I convertir en rcglamcnt o en directiva. Estam 
davanl un document de caire filosófic, jo diria de filo
sona polí lica, que no cal eles tacar que és summament 
importaJil. E nleo que la praxis política l'hem de no
drir de filosofia i d'idees, potser una mica abstractes 
en principi, perque arribin a donar un fruit d'acció, i 
crec que és des d'aquí, des de la tribuna del Parlament, 
on cs pot espera r aportar aquestes ide ,no sé si a lgun 
em dira després que aixo s'hauría de parlar a Estrans
burg o a Bru. seHes, jo cntenc que no, i que d'ilLes des
a[avorides, aqui. lambé en podem parlar. 

El documenl té L1na bas o dues bases molt con
cretes, i la primera és el reconeixement que un fet físic 
i geografic com és la insularitat és un condicionament 
important per al desenvolupament, és un problema, en 
determinats aspectes, com l'accés, els transports, els 
temes hídrics, els recursos naturals i les infraestructu
res socials. Crec que lOl ais. , l I el ' Diputats ho sa
ben pe¡-fectament. També rec: que abel11 que le. il l s, 

m mé ' pelil. de qlla lqlll! mancra, mé descaidades 
o més 1 rob lem at iCJue ,d isminucix 1 taman , di minueix 
la població, disminueix neIs elector, dism.ioucixen le 
inversions. 

Per tant, el dictamen estableix d'una manera clara 
í cOllcreta l'obj> liu segiicnl: re[on;ar l'ús j la ordi
nació dels il slrumcnlS ·ubmin.istrats per la pulí lica 
rCfTional i e l conjunt dcl$ rons e truCLura ls, en pro 
d'accions que conlribueixen amb un d'c te ti pa l<'l 11 ca 
a liminar 1 obstac les quc aturen e l de env lup:'lfficn( 
de les ill es menOrs. 

A continuaci , e l docllmenl enL1mera i con t mpla 
Is difercnt seclol"s on aq ue l obj ~ iu s'ha ele plas

mar d'una manenl praclica, pnrla ele Lransport. , fa tina 
rcferen ia concreta a les possiblcs subvencione¡ I 1 cosl 
el tran 'por ts orrenls, i , nns i lOl, a la poss ibililal Que 
la omun ica t Europea renul1cii a les scves objeccions 
derivadcs d la defensa le la Il iur competenci:1, en 
ares a la poliLica regional, i e l~bleix la possibiJilat que 
aqueo les ubvencions fo sin admin islrad 5 per repre-
entan de la p bla ití in su lar. Un punt, rea lmenl, 

am un esperil aulonómic que moltes \/egade arribam 
a enyorar. 

Parla després el'energia i, entre d'altres Jectures, 
destacaria els punts que fan referencia a la possibilitat 

d'assajar, instaHar o explotar fonts d'energia alterna
tives, com l'energia solar, eolica, ge8termica, etc., narla 
de prove'iment d'aigua i fa una expressa referencia a 
l'escassesa, a la limitació d'aquest recurs, i als costs 
del recurs aigua a moltes regions insulars, molt més 
clevats que en el continent o a altres, cosa que té 
conseqüencies desastroses per a la població aut'octona, 
ja que la població turística o els IlS0S turístics consti
tueixen una concurrencia important per mecémismes 
economics per a aquest recurs natural que és l'aigua. 
Parla d'infraestruc~ures socials i habitats i, en concret, 
num r nl pússibilila <le projeeles de sallll pública, 

educació, informaeió, viv nda, patrirnoni arquileclonic, 
t . Parla de medi arl1biCIll i destaca que és un H. pe te 

ll'imorelial a les l lles. <a ref l' n(:jél o nel ia "'aigua, 
erosió cosLera, cons 1 aeió i reslablimcnt de [(\1Ina i 
llora au~bclones, pI' grames per él $:.tlva menl d'csp \cies 
animals amena¡;:ades, crcació de reserves, pra"tccció 
contra incendis, política forestal comuna que tengui en 
compte els intcressos ele les illes, controlar el de'ienvo
IU(1all1ent salvatge de b constl-llcció, etc. 

Parla Lambé, el punl 2.6 d'Agri ullura i Repoblaci6 
Forestal, i l' 'xp i ió d 'aqu 'st r"olmwl1 mer ' ix una 
lec tura més cletillguda . i e l" e que, el ' I tes mnn ' res, 
amb poc cOl1cerle noveelo!:ius en aque -ta ~lmbra o ( 
aquesta 01ll1l llital, ja que mo lt .:.L'd ls han e Int r\!pe
tidam nt assenyalat, 'agricultura reLrocedeix a les 
rcgiol1s 011 es desel1volupen els servei luríSLics, per 
nllra banda, la 1110d rnilz~( i6 ¡ di\"cr ifkadó deLs 
' ultius el"Í molt c.lcsiljabLc. fun C",lta eoneí 'ements 
lecllics, hi ha un en\! Ui me11t de la pob la ió agraria, 
ralten garanties ele S<lrt ides pcr .. 1. productes, hi ha 
tlJ1a destrucció ele l palrimoni forestal. ncara que la 
polí tica agraria comun italiu reron. ada preconi!u ac
lual.1l1cn tuna redu ció ele le superff ies agrári s, 11 

el con texl específl de 1 . illes, és necessari or nclr 
mesure perqu - 'e rts d ) nvolupaments dese l; T nal . 
ele l tLlri smc no aconc\u ix n a un. reduc ió irra ional 
i el!:! mesurada de les terr culLivades n cessar ies ocr 
a l'cqui l.ibri in ular. Parla ele programes I'as i tt: l~cia 
te n i a, de c opcralives, d. ompcllsal ilza.ció, d u;an
formaciQn', de I'esp ift ital d' catla.s Ulla ele le il! S 

i el la sa lvaguarda d'exisl neia d cull iu lradicional. 
Es cJiria que qualcll coneix moll ele prop l. realita l 
bak:ar quan 'ha laboral quest do umenl, -i no [o · 
pcrque. és una rea litaL mediterdmia molt estesa. 

Hi ha referencies també a pesca, insiaHacions por
tu aries i acaba amb unes recomanacions generals. Jo 
crec que no es tracta, naturalment, que pensem aue la 
petició que nosaltres instam, que presentam al Parla
ment perque s'insti al Govern de la Comunitat Auto
noma, per utilitzar aqllest dictamen com a document 
de reina i que els Conse[[s Insulars també tenrruin 
pres~nt aque 1 principi ., no vol dir qu s'ha~jn 

cI'cxeeular coocretamenl ague les qüesti ns, pcrque mol· 
l d/cl les és l!vident qUt.: són d'al11bil eLlrOpeu, sinó 
que aque ls principis sí ili siguin pI". 11 Ls. 1 aquests 
prin 'ipi el re um IX , el ma:c ix clocumenL en U()s ue 
c..!J11 pariexen molt imeressanls: un és la divcrsifi a i6 
sectorial, i de laca el perill deIs mOllO ultillS, Jllono
indústl"Íes o 1l10noacu itat. de qua evol (ipus. indus 
el lUrism . Tampoc no són paraul s noves én aque la 
tribuna, lampoc no són parau les noves en aque ta 

ambra . El segon é la participació gctiva de le p bla
dons d 1 s iIle per mi lja el I au torilals local$, 
furce eeonomiques i socials" en el desenvolLloamcllt 
el'aquesles qü(,!süons. Cree que lampo' no SÓ I1 ' parau-
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les, ni de molt, que ens hagin d'estranyar, ni que fos 
possible rebutjar aquí. 

Crec, per acabar, que vull triar un paragraf espe
cia lment grat, pero lambé esfere'idor per al Diputat que 
els parla. És gra l des d'una aptica nací nalista i és 
esfere'id r per l'amcna~a real que plan lej a, i que me
r e ix, lambé, ser I1egit lilera lmenl. «Si no s'apliqu n 
mesure rap iclamenl, correm el ds de veure 001 

algulles cu lu res decaucn i, fins i lot, coro a lgunes 
e lnie desaparcixen de le. eves m es d'origen que que
daran desenes i co'nvertide en refugis de marginats o 
ser, 11 coIollitzades pe! turj m internaciona l». Cre que 
nixo, que, in j tesc, és un dictamen de la omul1J Lal 
Europea, no 's, en absolut, un documcnl propagandís
t.i c, mcreL' una reflexió eriosa, Oler 'ix una con~idcra-

p r pan el'aquesla ambra j mereix, n una para u
la, ser incorporal, tan t en la polít ica d 1 Govern com 
en la del Consells Insulars. 

Moltcs gracies. 

(El Molt IHus tre Sr. President, Jeroni Albertí 
Picornell, reprcn la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 
Ha pres ntai esmen s a ac¡u.:!sla Proposicció, e l 

rup Parhmentari eI'Unió a llorquin, runb 1 núm. de 
RegisLr > 1') 76/87, per dcfcllsar I'e 'mpna lé la purauJa 

n 110m ele l Crup Parlamentari d'Unió Mallorqui na el 
se u Portnveu, Dipu tat Sr. I fi que l Poscu 1. 

EL SR. PASCUAL 1 AMaROS: 
r. Presiden t, Sre . i 1's. DipUléll S. Osa llre en 

vo lem felici lar per la ini iativa del ParLil So ialis t ~ de 
Mallorca-Entesa ele ¡'Esquerra de Menorca, en pres ·nla r 
UI1. propos i ió no de lIe i obr e l eli lamen dc les 
region in suJars des avorides. 

i feim una mica d'hisl'oria lel que han e t~t les 
comunita ~s economique uropces. I" ~c tuació sobre le 
rcgions insular, veim que lant e l Parla men t Europeu 
com e l Consell d'Europa í han tenguL iniciatives, s í han 
f l cose , si hall feu re olucions, pen;> , en canvi l 'Execu
tiu, no ha e ta L a ixí. La pri mera vegada que 1)(\ l racta t 
e l t ma , ha donat 0111 a fruil aguest dictamen, que 
le la categoria de li c lamen d'ini ia ti va i que no é 
cI'oblig t complimen t per als es lats membres. 

E l Grup Parlamen tari Pm'til Socia lisla de Mall rca
<n lesa d l'E quen -a ele Menorca diu., a la eva propo

sici ' no d Ile i, ins ta, millor \il, a l Govem Balear i 
recomana al Con s li s 1n ulars que 3gafin aques l docu
menl, coro un docul11eot id o logic, CO I11 ha dil, de liJo
soña polí t ica i qu' I'apliquin en la eVa acció de 
gov nl. Sé, n sall rc no l nim res en con tra cJ'aixo, 
absolutament res en contra. El que passa é qu nte
nem que e l problema no és aquesl. 

E n primer Iloc, Unió M. llorquina fonna pan de l 
.ov rn alear i dins e l nostr pUnI. d mira més im

portant hi ha, prccisam nL, la defcn~a de tot al lo que 
sigui dc ca d'tCtCt- in sula r . 1 aque l document d la 

omun i a t EconoJUica 'uropea é t! 11 gran mes ura insll
lari la, per con següen t, nosaltres e nten m que aquest 
Govern Balear a ixo ho té a l seu punt de mil" i qUI! e l 
Parlament l'in ti a complir-ho 11 0 li rara camal, pero 
tampoc no creim que sigu i absolulament neces ar io 
Respecte deIs Cons 11 Insular, bé. 's una redundan
c i , perque natura !menL, un Conse ll lnsular ha ele 
cle rcn . ar la s va propia illa, pro, bé. tampoc no hi 
renim inconvenient. 

El verlader problema es Lroba en el fet que ro ntre 
aquest document no lengui for~a executiva no serveix 
quasi per a res. Uavors , el problema és que les diverses 
comun ita Ls europees li han de donar for<;a execuliva. 
A po ta be01 presentat una esmena. de s ub5titució , pero 
que despré ele les converses tengudes, nosaltres no 
lenim cap incolwenienl j I alLres Gmps Parlamen
Laris hi consenten, que igui una mena d'addició. I 
aquesta esmena lé com a bjectiu, precisam.en l , que 
le cOl"tl uni tats economique europees facin un ree:la
mcnt sobre region in ulars desafavorides. 1, Quin ~ é 
el problema a Balcars re pecLe de les cornun i aL eco
namiques europees? El problema de Balears és que, 
primer, per exemple, no té aecé fll FEDER, a l FOns 
Eucopcu de D envolupament Regional, perque 1 Go
vern ele l'E tal a ixi ho I a volgul, consulta ls, en diuen 
gu\:! el Govern de l'es taL, ates que nosaltre 50111 la 
prim<!ra com unitat amb renta per capiLa, Jm considerat 
que n . allr s no ho necessiLlwel11. AL O, '<1 vaig dir 
I'altre di , que ha suposa t, a l Fons de Compensació 
Inl territorial , que l ' regios que han lcngut acc:' al 
FEDER ban allgmental n un 30 % el Fon de omp 11-

sa ió Inlerterrilo¡-[al rc<;p ete de l'an,\" 1986, i a nosa l
lr 5 ens ha disminllú per lalll en la l;1 p r enl. 

CIar, quan 1'.Eslat Cen lral diu . . qu í, a Balears 
tcn iu la 1"t!l1ta per capi a mé al ta d'E panya, s'obli
len que no;-altres SOI11 al núm. \1 de I'cstadí (íea de 

qualit t de vida. 1 pel- que som 1 núm. 11 de l'estadis
ti <:1 d qunlitaL de vida? Mo1L po iblemenl, pe l'qu 
nos<:I lu' , i és un d Js al tre pr bleme, no tenim 
l'autonomia nnanccra so fi ci nt p r poder co rreg ir aquest 
de fa ament. També tenim a ltre problemes, per exem
pI ' , t nim el gran probl ma del m noculti u, que é un 
del. temes tractats en aque 1 dictamen, i aque t tema 
del monoculliu , també ja ho hem dit aItre vegade, 
ho varem dir la setrnana passada, e l monocultiu esnon
Ull1iament s'accentua, no devalla, sinó que s'acce~ tua 
el secto r turístic i, en canvi, minva l'agricultura i 
minva la indústria, i , pcr tant, a ixo neces ita. el" corre
gil i, per tant, a i o necessita ser , no 'altre nece sitam 
rebre ajuts per corregir aque t clcscqui libri. I aques t 
clo umen t, e l que proposa é que a !es m es, on hi ha 
aque 1 probl me , es puguin rebr · ajudt:s de les co
munitat , precisamenl, pcr corregir aqu s t de QUllibri. 

E ls do principis del diclamcn de le ~ 'el' ions 
insulars són la nece sitat d'una divcrsi ficació eCloria!, 
com ja he dit aquí; nosallre la pa tim, segon princlPl , 
la n cessitat de la pat'Licipació ::le la pobla '6 amb 
I'elabora ió i l'aplicaci6 de les el cisions que els afec
ten. Aixo vol dir més autogovern, aix vo l dir més 
autonomia. Aquests dos principis, eviclen menl, són 
amplament accepta ts per aques la mbra, i partlcular
menl per Un ió Mallorquina. 

Per tan, la concJus ió és que neces ilam un regla
men , i aqucs t reglamenl només es p t aconseguir des 
d'unes cleci ion de les prapie com ul1ita ts economiques 
europee . i la via é demanar a l Govem Cenlral, com 
a es tat mem bre que repre enta Espanya que ho clema
ni i faci les gcs tions portunes per obtenjr aixo que 
demallam. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies : 

Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Sí. Pel Crup del CDS, té la paraula el seu Portaveu, 

Sr. Francesc Quetgals. 
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EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Tenia preparada una intervenció que ja me l'han tre
pitjada, i m e n 'alegr o, que l'ha~in . :repitjada, . perque 
jo volia demanar que l'esmena d Umo Mallorquma ten
gués un tra~ta~lent d'e mena d 'add ició, i ja antic~p des 
d'aquí e l V1 SI.-1-plau del m u Grop Parlamentan per
que aix::, es produeixi, i no només el visi-i-plau, sinó la 
nostra satisfacció. 

Nosaltres en feim una valoració positiva, del dic
tamen del Comitc Economic i Social de les Comunitats 
Economiques Europees sobre regions inslllars desafa
voricles, pero hem de tenir en compte, i ha matisat 
molt bé el Diputat Mayol, que és un dictamen d'un 
organ del Comite Economi c i Social de la Comunitat 
Economica Europea dirigida als organs execlltius de 
la propia Comunilat, i, per tant, té un to que fa difícil 
instar el Govern sobre la seva aplicació, aleshores, se 
li demana una adscripció, un fer seu aquest do· 
cumen t , recomanar als Consells Insulars que tam bé 
I'adoptin com él document de trcball que insIJiri b 
SEV::! tilusofia, i calía, feia falta, pc~' ai:\.o c!on::lm SUllufl 

a la iniciativa el'Unió Mallorquina, posant-I::I, él m0s, 
com a esmena d'addició, un adre¡;:amenl al Govern ele 
l'E~lat per tal que instrumenti el conlengut cl':1qucsl 
diclanlen, que es converleíxi en normativa d'o1Jligal 
compliment, és a dir, es convcrtcixi en reglamcnt. 

En conseqücl1cia, nosaltres donam el nosl.re vot i 
el noslre suport a aquesta iniciativa, és JTlé~, a les clues 
iniciatives sumac1es, i jo voldria, simplemcnl per aca
gar t per, una vegada anunciat el nostre posicionament, 
[er una rcflexió sobre 'Ia importancia, la transcenelencia 
del mateix acte, de l'acte en el qual el Parlament 
adopta una decisió sobre un document eI'excepcional 
transcendencia, com ja s'ha asscnyalat aquí, desenvo
lupa tota una serie d'arguments i una serie de pro
blemes que són preocupació constant i diaria e1'aquest 
Parlament, aquest Parlament que, afortunadament, en
tenc jo, ha recuperat la capacitat d'inici:1tiva i ele 
elialeg polític que és alla on s'esta fent de ver el debat 
polític, i ha de continuar essent així i encara més 
d'aquesta Comunitat, que té iniciatives, que es debaten 
les qÜe~tions que realment preocupen cls ciutadans i 
que afecten els ciutadans i conseqüentment a aixo, és 
important que el Parlament ele les llles Balears, i tam
poc no deixaré de dirigir la meva felicitaci6 al Grup 
proposant, que aquest Parlament es pronuncil sobre 
una qüestló que l'afesta elc manera molt important i 
que, en definitiva, repassa el cúmul de probJemes que 
són la preocupació constant i diaria ele les tasques 
d'aquest Parlamento Quan parla d'accés, d'infraestruc
tura, ele transports, eI'energia, provei'ment d'aigua, d'in
fraes 1 ructura social, qe mecli ambient, d'agricultura i 
repoblació forestal, e1é pesca, parla, i c1'instaHacions 
portuaries, parla d'aquel! cat3.1eg de qüestions quc 
continuament són objecte de les nostres preocupacions 
i elel tractament d'aquest Parlamento 

Pcr tant, i per contribuir a abreujar en la mesura 
que sigui possible la sessió. elespt-és d'anunciar el nos
tre vot favorable, favorable, en cas que se sumin la 
proposició no ele llei i l'esmena a la totalitat. 

Moltes gracies, Sr. Presi dent. 

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

Sr. Antoni Costa. 

EL SR. COSTA 1 COSTA: 
Gracies, Sr, President. Sres. i Srs. Diputats. En 

primer 11oc, vull reconeixer que, al Grup PSM-Entesa 
de l'Esquerra, que aquesta és una recomanació interes
sant, i és interessant en el sentit més ample. Pot sorgir 
pocs efectes executius, perque són recomanacions ge
nerals, no hi ha polítiques concretes, i, a més, mol tes 
d'aquestes, com ha dit el Portaveu d'aquest Grup, han 
estal tractades i fins i tot diria que més amb profun
ditat per aquest mateix Parlament. 

De totes maneres. és sorprenent que un organ, un 
organisme supranacional s'atraqui tant a la realitat de 
les nos tres illes, amb propostes i recomanacions molt 
concretes que afec ~en quasi coses molt particulars, 
diria jo, microorganismes i microeconomies d'aquestes 
illes i que són moIr interessants. Com deia el Portaveu 
del PSM sembla ser un document elaborat quasi des 
el'aquest Parlament, pel coneixement directe i real que 
té ele la problematica insular i de la problematica ele 
lcs noslres iIles. 

Dit tot aixo. hClll de dir alrrtllES altres coses, lam
bé, que aquest c!ocument va eli;i git a les regions desa
fa\'oric!es e1'Europa. i que aquestes illcs evidentlllent 
no sún una regió clcsa fayorida, hem reconcgut que no 
e¡-em uria ¡-egi0 desafayoricla amb I'esrnena el'lJníó 
MallorquÍIi:a, tampoc passe a ser una regió desafavoriela 
i ni tan soIs es clemana, i ti vull elir que la sev<I moti
vació o la seva explicació no té res a veure 3mb el 
text real de la se,'a esmena, perquc el text real és que 
es demani al Gm'crn de ]'estat q1l2 aquestes recoma
nacions siguin executives, que siguin per a les rel2ions 
que eCectivament bo necessiten. 

Aquí hi ha un problema que els Grups han evadit 
i que jo crec que és el principal problema d'aquesta 
Comunitat. La política el'aquest Govern ele la COl1luni
tat Autonoma, no és una polí!ica correcta, no esta bcn 
e1isscnyacla estructuralment, no resol els problemes 
que ten en les illes amb la renda per capita 'més alta 
d'Espanya, unes illes que tenen nombrosos recursos, 
totes i cadascuna d'aquestes recom3nacions que fa el 
Consell de regions d'Europa, són competencies propies 
d'aquesta Comunita t Autónoma o deIs Consells TnSLl
lars) no es pot dir, esscnt solidari quc en aquesta ¡-egió 
que hi ha borses de marginació, que hi ha problemes 
reals pero que també hi ha una I1ran riquesa, que ens 
venguin a ajudar per solucionar aquesta riquesa fent 
un victimisme que Ilosaltres en absolut compartim. 

Jo crec que és important que el Govern el'aquesta 
Comunitat Autonoma. que des deIs Consells lnsulars, 
facin possible que tots els ciutadans gaudeixin elels 
matcixos elrets, en coses fonamentals com la salut, tal 
com proposen Zlque iws resolucions, deIs mateixos ser
\"eis, en coses tan impurlants com és aigua potable, 
en la necessítat ele \'Cure rcfon; ar l'artesanía, l~ pesca 
artesanal, l'agricultura ele muntanya, la necessaria con
serl'ació del nostre patrimoni arquitectonic i mol tes 
aILrcs que per no allargar-me no ~diré, peró que són 
igualment importants. Jo crec que tots, absolu1é\ment, 
els que som en aquest Parlament, i diria que amb més 
gust aquells que han fet una política o que' hem inten
tat dur una política progressista eles el'aques tes insti
tucions, compartim i ens alegram el'aquest document, 
pero bem de setO, també, absolutament rigorosos, aquest 
document, quan s 'aprovi sabem que no té can crecte 
d'obligació, ni per al Govem ni per als Consells lnsu
lars, té un efcce tde recomanació. Amb tot i amb aixo, 
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nosaItres Ji donarem el suport amb la més gran since
ritat. 

Moltes de gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup AP-PL, té la paraula el Sr. An
toní Marí i Calbet. 

EL SR. MARI 1 CALBET: 
Sres. i Srs. Diputats. Per comen~ar, vull anunciar 

que el nostre Grup votara afirmativament aquesta Pro
posició no ele Llci presentada pel Partit Socialista ele 
Mallorca-Entesa de l'Esquerra de Menorca, ígualment 
votara afirmativament l'esmena el'acldicció presentada 
per Unió Mallorquina, i he de dir que després d'haver 
sentit l'intervenció del ponent, llavors la d'Unió Mallor
quina i la del CDS, a pesar que pensavem votar afir
mativament, m'han tranquiHtzat una miqueta més, per
que hi havia uns punls que no eren massa c1ars. Si 
tractam ele filosofia, encara estam mol t més d'acorel. 

Al PSOE, jo només li diria que progressistes, pen
sam que ha som tots, i voler imputar tots e1s mals 
el'aquesta Comunitat Autonoma al Govern Balear, em 
pareix una miqueta exag~rat, pero, en fi, deixat aixa 
jo el que voldría dir, és que l'Estat Espanyol ha finnat 
i ratificat l'Acta única Europea, i hem d'assumir ple
nament les responsabilitats que siguin de la seva com
petencia a nivcll regional. Aquesta nova etapa de la 
construccíó europea implica, des el'ara, respectar els 
lractats, la parlicipació activa ele les regions a la vida 
comunitaria, sense la qual, seria inútil parlar d'espai 
únic, tal participació suposa un eonsens entre els tres 
nivells: europeu, nacional i regional, a fi d'evitar el 
bloqueig, les contradiccions i les perdues económiques 
i d'energies. 

Per tot el que han dit abans i per aixa, nosaItres 
votarem a favor, pero, .ia n'hi ha· hagut diversos de 
peros, jo n'hi vul! posar un altre, vul! recordar a aquest 
Parlament, per no caure en enganys, primer que al dic
tamen sobre les regions insulars desafavorides del Co
mite Economic i Social no hi podem incloure les IlIes 
Balears com a illes desafavorides. Segon, la reforma deIs 
fons estructurals de la Comunitat Economica Europea 
tendeix a excloure totalment del FEDER a les regions 
que tenguin un producte superior brut, superior al 75% 
de la mitjana comunitaria, que és el cas de les IlIes 
Balears, jo els puc dir que el'un Ilistat del voltant de 
100 regions, que podien accedír al FEDER, les Balears 
no hí figuraven, podem acceclir-hi solament, i en casos 
molt concrets, a un 20 o·Íl del fans del FEOGA i del FEC, 
en un altre llistat de les regions que podien accedir 
a aquest 20Q,'o d'aquests fons, ocupam el núm. 35. Ter
cer, a la darrcra reunió de la conferencia de regions 
perifcriques mariLimes i a la ~eva Comissió d'IIles, que 
es va celebrar día 8 e1 'octubre d'enguany, es va estar 
d'acord amb una concentra ió de fons estructurals a 
favor de les regions més desafavonde I per' cree que 
basar-se únicament en el producte in tenor bru t per a 
la seva classificació, és injusl, ja que s'haurien de te
nir en compte altres índexs correctors, com poden ser 
el de la insularitat, el nivell d'infraestructura, el nivel! 
el'estructures socials, l'índex d'atur, etc., etc. Aquesta 
resolució s'ha fet arrib3r a la Comissió, al Consell i al 
Parlament Europeu, i els he de dir que la delegació de 
Balears varen ser de les que varen portar-hi més fon;a 
perque s'adoptas aquesta resolució. Quart, que la in-

tensitat deIs problemes varieo d 'una iBa a I'allra. 1. 
cinq ue. q ue si no reb em ajuda, lan t a nivell com unitari 
com nacional, el 1992. quan entri en vigor I'Acta Unica 
Europea. quasi amb tola segureta t. bona p art de les 
nost. res infraestruclu rcs sanitaries, social s, d 'aigi,ies, 
d'agricu lura, etc., etc ., sera]] un handicap per a ]a nos
tra integració en aquesl espai europeu. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula, per fixar la posició i acceptar o re
butjar l'esmena, el Diputat del PSM-Entesa de l'Esquer
ra de Menorca, Sr. J oan Mayol. 

EL SR. MA YOL 1 SERRA: 

Moltes gracies, Sr. President, Només una, no una 
acceptació, sinó un agrai'ment cordial a aquesta esmena 
d'adclició, perque pens que completa i fa molí més útil 
la Proposició no de !lei que avui tenim el gust de pre
sentar a la Cambra. Tanmateix, vull aprofitar l'ús- de 
la paraula i el darrer minut , per expressar una mica 
l'alegria que m'ha donat el Sr. Costa de veure que no 
ha renunciat, rcalment al materialisme tradicional a les 
t' sCluerres, aplicant al concepte desafavorides un con
cepte estrictament materialista que jo lament, persa· 
nalment. Perqué pens que les nostres i!les són cultu· 
ralment desafavorides, cologicam nl desafavorides. so· 
cialment desafavorides i agrícolamenL desaravol'ides, 
agrícolament com ha reconegut, fins i tot la onlunitat 
Europea, .in que som inclosos, Eivi~sa, tot, manco el 
municipi d'Eivissa, Menorca con1pleta i tota la Serra 
de Tramuntana, comarca d'Arta, Campos i Ses Salines 
a les zones agrícoles desafavorides de la Comunitat 
Europea. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Aquesta Presidencia, vol demanar als Srs. Porta
veus si hi ha inconvenient que s'inclogui com a esmena 
d'addició. No. Aleshores, volen que es voti per separat? 
Les dues? És que per una intervenció del Sr. Costa no sé 
si ha dit que donava suport a les dues o a una. Ido 
ha podem votar tot junt. 

Sotmetem a votaeió el text que el nostre Sr. Secre
t3ri Primer tendra el gust de fer-ne lectura. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Gracies, Sr. President. 

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern 
de la ComunÍtat Autónoma i recomana als Consells In
sulars que les matcries que són de la seva competen
cia respectiva, ajustin a llur acció de Govem les reso- .. 
lucions del dictamen sobre les regions insulars desafa
vorides (87C 232/25) adoptat pel Comite Economic i 
Social de les C"munitats Europees a la 24a sessió ple
naria d'aquest organisme, els passats dies 1 i 2 de 
julio! del 1987. 

El Parlament dc les Illes Balears insta el Govern 
de l'Estat que, com a estat membre de la Comunitat 
Econamica Europea, proposi a les instancies executi
ves comunitaries que les recomanacions contingudes en 
el dictamen sobre les regions insulars desafavorides 
(87/C 232/25) adoptat pel Comite EcoJlomic i Social de 
la Comunitat Economica Europea, es transformi en re
glament d'obligat compliment per a tots els estats mem
bres.» 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 11 / 11 novembre 1987 317 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta 

Proposició no de LIei, es valen aixecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contar? 

.. 

Abstencions? 
Queda aprovada per unanimitat. 
Donant les grades a tothom per la coHaboració i la 

paciencia, aixecam aquesta sessió . 


	2025_001.pdf
	2025_016.pdf
	2025_031.pdf

