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1.-) 
EL SR. P RESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats. Bones tardes. Comen<;:am a desen
vo lupar la Sessió Plenaria Extraordinaria que s'ha convocat 
pel dia d'avui, que, com vostes saben consta de dos punts 
a l'Ordre del Dia. Comen<;:am pel primer punt, debatirem la 
Proposició de Llei registrada amb el n? 1028/87, presentada 
peI PIe del ConselI Insular de Menorca, relativa a la declara
ció de la zona litoral i boscosa de la Costa Sud del terme 
municipal de Ciutadella, compresa entre S'Arenal de Son Xo
riguer i Cala Galdana, com a area natural d'especial intereso 

D'acord amb el que disposa l'artiele 126.4 del nostre Re
glament, procedeix do~ar la paraula al representant o repre
sentants del ConselI Insular de Menorca. 

Té la paraula, ido, en primer lloe, el Diputat Sr. Carles 
Ricci i Febrer. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Sr. President, Srs. i Sres. Diputats. Nosaltres hem de fer 

la llei, hem de fer les lleis perque els !lestos, entre cometes, 
no puguin fer negoci a costa deIs béns de la societat, i quan 
dic els béns de la societat, vull dir el benestar general, i com 
ells, vulI entendre l'ecologia, la bellesa, l'economia, etc. A un 
món com el que nosaltres hem muntat, si veritablement vo
lem ser democratics, no podem anar en contra deIs drets que 
té la gent, encara que sigui per mancances de llacunes de 
la lIei. La nostra obligació sera anar fent lIeis i decrets que 
cobreixin aquestes mancances, i amb a<;:o vulI dir que com
pleixin amb la nostra obligació de crear unes regles de joc, 
que duguin a uns fets reals la possibilitat d'una convivencia 
social, que lluny de provocar el benestar d'uns pocs i la mi
seria de molts, portin la riquesa per a tots, pero voldria ex
plicar quin tipus de ri(¡uesa, perque ella no ha de ser soIs 
el material els doblers, sinó que, a més a més ha de tenir 
la prevenció, prevenció que ha d'anar dirigida a evitar la de
sil'!usió, la incomprensió, la soledat de les persones, que aturi 
els efectes negatius de l'enveja, que dissolgui la inseguretat 
del futur perque a la fi, l'únic que es respira avui és la ne
cessitat de menjar, rapidament, el pastís, perque si no, se'l 
menjara el velo És el concepte que no val la pena fer res que 
no sigui profitós per a un present, i es aquesta !lei d'avui 
una lIei de prevenció, prevenció en contra de l'egoisme, una 
individual prevenció en contra de la falta d'imaginació o crea
tivitat de la riquesa, perque així com tots, cree, estam con
ven<;:uts que l'estudi que fara el Govern sobre els costos indi
rectes que provoca el turisme, sera un estudi que, si més no, 
ens demostrara que no és tan gran el benefici del turisme 
si no va compaginat amb altres formes de crear riquesa. La 
veritat és que quatre anys de mal govern ens ha portat a una 
situació de descontrol urbanistie, per a molts, reconegut avui 
en dia. Avui, el nou govern en minoria, sembla que vol co
rregir, més ben dit, vol aturar la descomposició d'una eco
nomía que semblava brillant. Ara el CDS, atesa la nova com
posició d'aquesta Cambra, pot donar l1um verda a una l1ei 
que permeti el desig que a l'any 84 altres grups progressistes 
no van poder dur a terrne, i avui esper que no soIs Ji donin 
suport el1s, sinó que, a més a més, també n'hi donin els par
tits conservadors, perque la veritat és que aquesta lIei ens dura 
a preservar de la possible destrucció un deIs motius més im
portants pel qual vénen els turistes a Menorca, o sigui, amb 
aquesta llei feim la cobertura de diversos objectius, la defen
sa ecológica, la paisatgística i l'economíca. Dic l'economica, 

dones, hem de conservar aquesta bellesa, ja que ens donara 
la seguretat de futur turístic que podra continuar anant a 
Menorca per contemplar i gaudir d'uns deIs lIocs més polits 
de tata la Mediterranja. 

Voldria aelarir una altra cosa que crec que és prou im
portant. Les nostres lleis no poden arribar al punt de come
tre o comprometre, o limitar les actuacions deIs ajuntaments, 
per a<;:o, si bé des d'aquí podem i tenim el deure de defensar 
els béns generals, hem de tenir molt en compte de no trepit
jar els drets que tenen els ajuntaments, de fet, amb el seu 
territori jugam, més ben dit, feim feina. I ho hem de fer el 
millor que puguem, pel seu benestar, el benestar pel poble 
mateix que hi viu, i aquí, junts, en aquest punt, és el verita
blement perillós, on nosaltres, com entitat superior de go
vern i superior responsabilitat haurem de tenir molta fo[(;:a 
i cura que els nostres deures i els drets no trepitgin els seus 
drets. Pero, a l'igual que l'Estat ha de vetIlar per l'ordenació 
de tot el territori, nosaltres, des d'aquí, hem de vetllar pel 
benestar i la convivencia de tot el poble balear, o sigui, en 
definitiva, la convivencia que predica el Centre Democratic 

Social. 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, a continuació, el Diputat Sr. loan López 

Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. La iniciati

va legislativa que du a aquesta Cambra el Consell Insular 
de Menorca és una iniciativa reiterada. Dia 24 d'octubre de 
l'any 1984, ja aquesta Cambra va tractar aquesta problema
tica, la defensa d'una area natural, especialment amena<;:ada 
en aquell moment, i que el Grup de l'Entesa de I'Esquerra 
de Menorca dins el ConseIl Insular i el Grup Nacionalista,. 
d'Esquerres en aquest Parlament, en el seu moment, ja va 
dir i va deixar molt cIar que la nostra filosofia proteccionis
ta no podia ser en cap moment la d'observar bocins, arees 
del territori, per tal de fer-ne una protecció, com un que vol 
protegir una mata dins un bosc o un arbre especialment dins 
un base, sense veure que la protecció o es dóna global o no 
es donara mai. Pero, tanmateix, quan es detecta que hi ha 
una area amena<;:ada, quan l'amenac;a és imminent, quan hi 
ha sentencies de tribunals suprems, quan hi ha una espasa 
de DemocIes que penja damunt del seu cap, és hora que els 
poders públics, que les administracions prenguin cartes a l'as
sumpte, fent pinya, des deIs ajuntaments, a partir deIs ajun
taments, des de l'autonomia municipal, dins els ConselIs In
sulars representatius i amb voluntat d'arribar a aquesta 
Cambra de sobirania auto no mica, per tal de salvar alIo que 
és absolutament salvable i desitjablement salvable. 

Per que tornam, des del ConseIl Insular de Menorca a 
dur aquesta iniciativa legislativa? Senzil1ament, perque, en 
funció d'un Pla General d'Ordenació Urbana de l'any 1974, 
en procés de revisió i amb voluntat manifesta de l'ajuntament 
de Ciutadella, de protegir íntegrament tot aquest pulmó de 
la nostra natura, de la nostra ecologia i també, per que no 
dir-ho?, de la nostra economía, que és la costa sud del terme 
de CiutadelIa, amb aquest esperit, die, era necessari que hi 
hagués una actuació imminent. La sentencia del Tribunal Su
prem que dóna un termini de dos mesos a l'ajuntament a 
donar aprovació inicial al pla parcial de l'area que gravita 

• 
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damunt Macarella, l'area del Perico i Santa Anna, és una 
decisió, una determinació que esta basada, repetesc, en un 
ordenament, en una planificació territorial obsoleta, caduca, 
amb procés de revisió. Ido bé, la iniciativa legislativa té la 
possibilitat d'arribar a temps, d'evitar que per via d'expecta
tives consolidad es, hi hagi ac;o que tantes vegades s'ha fet 
sentir aquí dins, el perill de les indemnitzacions. Evitem in
demnitzacions, defensem els interessos de la immensa majo
ria de la població, facem inviables els processos d'utilització, 
d'expropiació d'uns territoris, en profit d'uns pocs, per de
fensar els interessos de tots. 

Aquest Govern té una Direcció General del Medi Am
bient, aquest Govern ha publicat un lIibre, no podem dir que 
sigui ac;ó el cataleg, d'espais naturals de Balears. Si vostes 
han lIegit el capítol referit al tema de l'area que avui estu
diam, veuran allo que diu aquesta recomanació, l'area s'hauria 
de qualificar d'element paisatgístic singular, els valors s'han 
reiterat, s'han dit, són coneguts, no hi insistiré, jo sí que vull 
insistir, empero, amb unes intencionalitats que es van mani
festar en aquesta Cambra I'any 1984, en aquell moment, Di
putats que per les raons que sigui n en aquells moments es 
van oposar a la presa en consideració de la Proposició de 
Llei deiem, en nom del Grup Popular, «no es lógico presen
ten proposiciones de ley que involucren a la Comunidad Autó
noma en aspectos negativos» -es referia obviament al pro
blema de les possibles indemnitzacions- «sobre la solución 
de problemas de fondo que comparten cargas financieras y 
económicas», senyors, -cl'una manera espl~ndida, d'una ma
nera gloriosa pels interessos del poble de Ciutadella, el Tri
bunal Suprem va esbandir definitivament el perill que sobre 
el Centre d'Interes Turístic Nacional de Cala'n Thrqueta gra
vitava. Aquest tema ja s'ha esvail, no en parlem, ara és una 
altra la situació, no facem possible, mitjan<;ant la passivitat, 
rnitjan<;ant la deixadesa de l'exercici de les prerrogatives que 
tenim com a ens autonomics, no deixem que les possibilitats 
que tenim competencials no s'exerceixin. 

Per tant, en nom del Consell Insular de Menorca, en 
nom de la majoria de ciutadans que les eleccions de l'any 
1979 a Ciutadella, de l'any 83 a Ciutadella, de l'any 87 a Ciu
tadella, i en nom del Consell Insular de Menorca, jo deman 
que, amb la concordanc;a de voluntats, Ajuntament, Consell 
Insular, ara trobin a aquesta Cambra el resso necessari per
que, d'una manera i per totes, el Pla General d'Ordenació 
Urbana de Ciutadella pugui recollir l'area d'especial interes 
de la costa sud de Ciutadella, des de Son Xoriguer fins a 
Cala Galdana, protegida, salvada, per a les generacions fu
tures. El millor servei que podem fer, en definitiva, al nostre 
poble. 

«Caldria que ensenyéssiu als vostres iílls que el sol que 
trepitgen és la cendra deis avis, cal que els vostres fills sapi
guen, igual que els nostres, que la terra és la mare de tot
hom, que de tots els estralls causats a la terra, en pateixen 
els seus fills, l'home que escup a terra, a ell mateix s'escup, 
d'una cosa n'estam ben segurs, la terra no pertany a I'home, 
és I'home que pertany a la terra, el patiment de la terra es
devé per fon;:a patiment per als seu s fills, n'estam ben se
gurs, totes les coses es troben entrella<;ades, com la sang d'una 
mateixa família». Aquestes paraules van ser dites i recollides 
al segle XIX. Jo demanaria que al segle XX, a finals del 
segle XX, fóssim sensibles a unes coses que massa vegades 
hem oblidat, uns valors importants, no desapareixi el bosc, 
no desapareixi I'aguila, si s'acaba la vida, comen<;am a so-

breviure. Nosaltres volem la vida i la volem en ab.undó. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENl: 
Té la paraula, a continuació, el Sr. Antoni Febrer i Ge

ner, Diputat del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

EL SR. FEBRER 1 GENER: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Com a representant 

del CIM i firmant de la iniciativa legislativa, per preservar 
la costa sud del terme de Ciutadella, des de Son Xoriguer 
a Cala Galdana, he d'exposar la preocupació del Consell per 
aquesta zona i perque sigui declarada, si així ho creuen opor
tú, area natural d'especial intereso 

La defensa i protecció de la natura i la seva utilització 
responsable per l'home fan un deIs objectius basics de tota 
política territorial. El sol és el suport físic de tota actuació 
humana, i aquesta actuació, en conseqüencia, altera les se
ves condicions naturals i el seu procés evolutiu, aquesta alte
ració ha de ser controlada, si volem preservar-la per al futur 
de la nostra societat. Aquest control i preservació impliquen 
una utilització racional del territori i una gestió responsable 
deIs escassos i limitats recursos naturals, entre els quals, els 
que tenen més importancia són, per a nosaltres, el sol i 
l'aigua. Aquesta, suficientment explotada amb un altíssim per
centatge que arriba fins i tot al límit deis seus recursos o 
possibilitats. 1, com molt bé assenyala la Carta Europea d'Or
denació del Territori, la utilització irracional del sol o terri
tori ha de tractar de controlar la implantació i el desenvolu
pament de complexes urbans, i ha de garantir la protecció 
de les zones agrícoles, ramaderes i forestals. A més, una ges
tió responsable del medi, ha de dedicar especial atenció als 
seus recursos, a la flora, a la fauna i a les belleses naturals 
i, en general, a tot el que defineix el patrimoni cultural. 

La nostra Comunitat, a la nostra Comunitat, els con
flictes territorial s prenen una singular rellevancia, i el Parla
ment ha posat de manifest reiterades vegades la preocupació 
i potenciació de les nombroses i valuoses arees que encara 
són susceptibles de conservació. Aquesta opció es reflecteix 
en una opinió pública, cada vegada més sensibilitzada, en 
defensa del nostre medi ambient i deis seus valors naturals. 
A Menorca existeixen arees amb unes característiques natu
rals que fan necessari arbitrar mesures que permetin la pro
tecció respecte del procés de gradació per a un desenvolupa
ment urbanístic que els amenac;a. 

Els nivells de protecció prevists al Pla Provincial d'Or
denació de les Balears i als plans i normes municipals, crec 
que no són prou concrets per poder assegurar I'ordenació efec
tiva d'aquesta area, amb l'objectiu de defensar els seus va
lors naturals. Arnés, és competencia de la Comunitat Auto
noma la regulació urbanística d'aquesta area ja que el seu 
interes sobrepassa l'ambit municipal, i ha de ser considerada 
patrimoni col·lectiu de tota la Comunitat. 

Com tots vostes saben, l'article 27 de l'Estatut d'Auto
nomia de les nostres I1Ies, atribueix al Parlament I'exercici 
de la potestat legislativa amb aquestes materies de la seva 
competencia, i la competencia exclusiva en materia urbanís
tica i ordenació del territori correspon a la Comunitat Auto
noma, en virtut de I'article 10. Igualment, l'apartat 20 del 
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mateix anic1e atribueix a la mateixa Comunitat la compe
tencia exclusiva en materia del patrimoni paísatgístic, per tant, 
i com a con seq iiencia d'aquestes inquietuds, el Consell Insu
lar de Menorca que, amb la nostra ordenació autonomica 
és el primer vetllador i defensor deIs interessos materials i 
culturals de la nostra societat i, per tant, és el responsable 
de salvaguardar el patrimoni natural i paisatgístic, davant la 
possibilita¡ real i manifestada d'instal· lar nuclis urbans i d'al
terar, degradar i canvial els usos i els paisatges de la zona 
sur del te rm e de Ciutadella, i donant un suport decidit a la 
voluntat manifestada per l'Ajuntament de protegir aquesta 
zona, és pel que va acordar remetre a la Mesa d'aquest Par
lament la proposició de llei de declarar l'area natural d'inte
res social la zona sud boscosa i costanera del terme munici
pal de Ciutadella, que compren l'espai entre Son Xoriguer 
i Cala Galdana. Proposició de !lei que esper que tots els grups 
polítics d'aquest Parlament li donin suport, amb la fin alitat 
d'aconseguir pe r al futur una societat autenticament huma
na on les iniciatives exercides amb llibertat siguin el ferment 
del benestar i del progrés. 

SR. PRESIDENT: 
Fet el tramit de presentació i defensa de la Proposició 

de Llei, per part de representants del Consell Insular de Me
norca, procedeix obrir torn d'intervencions aIs Grups Parla
mentaris que ho vulguin fer. 

Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esque
rra de Menorca, té la paraula el Diputat Sr. Joan Mayol i 
Serra. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Gracies, Sr. President. El PSM-Entesa de l'Esquerra de 

Menorca difícilment s'oposara a la presa en consideració de 
qualsevol fema, cosa que seria poe democratica per no ad
metre la discussió dins la Cambra. Fins i tot en els casos 
en que ens puguin separar els detalls de la formulació. Aquest 
no és el cas, a priori estarem sempre d'acord a protegir arees 
i a priori acceptam els principis i la formulació general 
d'aquesta Llei. 1 I'acceptam perque els valors ecologics, com 
ja s'ha destacat, d'aquesta area són rellevants, valors litorals, 
valors de barrancs, valors de boscos, perque els valors pai
satgístics són molt elevats, perque els valors culturals ho són 
i, sobretot, perque els valors dins un conjunt territorial equi
librat com és Menorca representen una pan summament im
portant en aquesta Proposició de Llei. 

S'ha dit, s'ha repetit moltes vegades, que a Menorca en
cara és possible estalviar-nos les destrosses que hem patit a 
Mallorca o que hem patit a Eivissa, pero avui veim com, 
d'una manera cada vegada més clara, els interessos o fins 
i tot les persones que han balearitzat les altres ilIes, han 
desembarcat a Menorca i encara troben uns sectors enlluer
nats pe! miratge urbanístico 1, vertaderament, I'illa corre pe
rill. Iniciatives com aquesta són necessaries, encara que cer
tament serien més desitjables aquestes iniciatives que algun 
Diputat ha nomenat aquí o al Consell Insular, d'una protec
ció integral de l'iHa. A qui ha dit aixo li hem d'assegurar 
que acceptarem també admetre a tramit una iniciativa tal i 
que pensam que en cinc anys a un escó, aquesta iniciativa 
podria haver estat presentada. I.:esperam. 

Vegem breument alguns detaHs, diguem tecnics de la 
qüestió i de I'area, referits al document del Govern sobre els 
espais naturals a protegir a les Balears. Aquest document qua-

lífica, descriu, millor dit, d'una manera esquematica els va
lors biotics, geologics, geomorfologics i hidromorfologics dins 
la costa de migjorn de Ciutadella, com a alts; els valors bio
tics, alzinars de gran interes, pinars, valors faunístics, com 
a alts; els valors cuIt urals, monuments hisorico-art ístics i restes 
arqueologiques i els vaJors paisatgístics per la seva bellesa i 
varietat, I'alternanc;:a de penyals rocosos amb platges c!'arena. 
Als usos actuals i amenaces explícitament cita les implanta
cions urbanístiques, i ho qualifica com a valor ambiental 2 
dins una escala de 3, i, en primer lerme d'urgencia de pro
tecció. 

Dit tal aixo, hem de destacar que aquest document que 
ha sortit amb forceps del Govern, que ha necessitat mol tes 
votacions en aquesta Cambra dóna certament arguments per 
votar a favor d'aq uesta presa en consideració, i així ho fa
rem o No soIs aixo, sinó que fins i tot demanam el vot favo
rable deIs altres grups, pero, a la vegada, si les postures es
tan ja preses, si ja estan calibrades les forces deIs interessos 
que estan disposats a suportar, per ventura més val que es 
voli en contra. Estalviarem temps, estalviarem esforc;:os i es
talviarem reunions, si resultam derrotats en aquesta votació . . 

VulI rememorar que dia 7 d'octubre, quan debatérem la 
presa en consideració d'una altra lIei del mateix estil, jo ma
teix esmentava un empressari hoteler, i no d'esquerres, que 
deia que la conservació no és un tema de dretes o esquerres, 
sinó de sentit comú. Jo he de reconeixer que em vaig equi
vocar i he de reconeixer que aquesta frase del Sr. Escarrer 
no és certa, i greu qúe em sapo La tramitació d'aquesta lIei 
de Menorca, hem d'esperar que no repeteixi la demostració 
de l'existencia d'una poderosa dreta balearitzadora, una dre
ta urbanística que no creu en la conservació, esperem que 
aixo no es repeteixi. 

Gracies. 

SR. PRESlDENT: 
Per part del Grup ParIamentari UM, té la paraula el seu 

Portaveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Ja fa practicament 

un mes, si no més, el Govern Balear ha presentat a aquesta 
Cambra una pro posta d'actuació respecte deIs espais natu
rals de les Illes Balears. No som el primer Diputat que fa 
referencia a aquesta acció de Govern, sinó que abans ja ha 
estat el Sr. Mayol, entre d'aItres, qui ha tet referencia, i el 
Sr. López i Casas novas ha dit unes frases molt ben constru·i
des sobre les mates i els boscs, i jo lí he de dir que nosaltres 
estam totalment i absolutament d'acord que nosaltres neces
sitam ordenar el bose, i no necessitam ordenar les mates. Or
denem, ido, el bosc, no ordenem, ido, les mates. 

Una declaració d'area d'especial interes, ja ho hem dit 
altares vegades des d'aquesta tribuna, nosaltres admetem la 
presa en consideració, sempre per un motiu, i és que aques
ta area estigui realment en perill, si una area no esta en pe
riH, si aquesta area de la costa sud de Ciutadella no esta en 
perill realment o el perill esta en vies de ser obviat per l'ajun
tament, per exemple, pensam que no fa falta una llei. Efecti
vament, nos al tres varem votar que sí a Sa Canova, a la pre
sa en consideració de la !lei, com tots els Grups d'aquesta 
Cambra, varem votar que sí a Es Trenc, varem votar que sí 
a Sa Punta de N'Amer i a tants d'altres, i avui jo he denun
ciat que no podem votar que sí a aquesta proposició de llei. 
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1, per que no podem votar que sí? Perque realment, en la 
meva opinió, en l'opinió del nostre Grup d'Unió Mallorqui
na, no hi ha res a salvar. ~juntament de Ciutadella té sal
vat l'espai natural, efectivament, a l'exposició de motius que 
ens ve del Consell Insular de Mallorca, jo llegiré un para
graf que diu el següent: «D'altra banda, aquesta delimitació 
-es refereix a la de la Llei- coincideix basicament amb la 
marcada en el Pla General d'Ordenació Urbana de Ciutade
lIa que esta aprovat provisionalment vist per la Comissió Pro
vincial d'Urbanisme Secció de Menorca, dia 9 del 10 del 87 
i que senzillament falta un petit tramit a I'Ajuntament de sub
sanació de deficiencies perque sigui aprovat definitivament. 
1 en aquest Pla General esta classificat com a sol no urba
nitzable i amb la protecció especial d'espai protegit ecologic 
forestal». Molt bé, la conclusió és clara. El dia que sigui apro
vat el Pla General de Ciutadella, aquest espai que veim avui 
aquí, a aquest Parlament, sera un espai protegit ecologic fo
restal, que hi ha, ido, per salvar? No hi ha res a salvar, i, 
entre alu·es coses, perque si l'Ajuntament de Ciutadella vol, 
i jo supos que vol, perque l'Ajuntament de Ciutadella, com 
mol! bé diu ha ringut iniciatives per protegir aquests espais 
davant aquest Parlament temps enrera, en un mes pot tenir 
aprovat el Pla General, i aquesta !lei que avui prenim en con
sideració no estara aprovada ni d'aquí un mes ni d'aquí dos. 
O sigui que la !lei, en qualsevol cas, sempre seria posterior 
al Pla General. 

l anem a les indemnitzacions. Les indemnitzacions es
tan perfectament regulades a la Llei del Sol, i tal1ta tndem
nització hi ha d'haver si es protegeix a través del Pla General 
com si es protegeix a través de la L1ei, si és que n'hi ha. Per 
consegüent, nosaltres pensam que, essent cert que té molts 
de valors, com diu el Sr. Mayal, que nosaltres no li ho dis
cutim, que nosaltres li admetem, essent cert que I'ordenació 
del territori ha de seguir les pautes que marca el sentit comú, 
nosaltres deim, perque som autonomistes, que el que no pot 
arreglar l'ajuntament, no ho ha d'arreglar el Parlament. 1 no
saltres deim que no hem d'ordenar la mata de la costa sud 
avui, perque d'aquí a tres mesos podem tenir, tal vegada, or
denat el cataleg d'espais naturals de totes les IIles Balears. 
Per consegüent, facem feina amb el cataleg. Per consegüent, 
nosaltres hem de dir que avui no podem donar suport al que 
és la proposició del Consell Insular de Mallorca. l ens sap 
molt de greu, ens sap molt de greu, perque nosaltres pensam 
que els Consells Insulars tenen molt a dir en aquestes coses, 
i precisament perque és el Conse!l Insular qui envia aquesta 
Proposició de L1ei aquí, nosaltres no votare m en contra, com 
a deferencia al Consell Insular de Mallorca, a aquesta ini
ciativa legislativa ... 

EL SR. PRESIDENT: 
De Menorca, Sr. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Si, sí, de Menorca, perdoni , Sr. President, jo volia dir 

de Menorca. 
Per aixo, nosaltres avui, perque creim que es de sentit 

comú és que sigui I'Ajuntament de Ciutadella qui acabi el 
seu Pla General, perque hi ha la tramitació conjunta de tots 
el s espais naturals de les llles Balears, per aixo, nosaltres, 
perque ta mpoc 110 volem votar en contra d'una iniciativa del 
Consell Insular de Menorca, ens abstendrem. 

Moltes graCles. 

SR. PRESIDEN1: 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 

seu Portaveu, Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. Molt breument i des d'aquí, 

des de l'escó, simplement per anunciar, en logica correspon
dencia a la firma del representant del nostre Grup dins el 
Consell Insular de Menorca, anunciar el vot favorable a la 
presa en consideració d'aquesta !lei provinent del Consell In
sular de Mallorca, per part deIs parlamentaris del CDS, per
dó, del Consell Insular de Menorca, una vegada més. 

Moltes gracies, Sr. Presiden!. 

SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa

raula el Diputat Sr. Antoni Febrer. 

EL SR. FEBRER 1 GENER: 
Sr. Presidenr, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Miq uel Pascual, 

li he de donar les gracies per endavant per la seva abstenció, 
perque ajudara, fins i tot, que s'aprovi, amb més amplitud 
aquesta Proposició de L1ei . No estic d'acord amb l'argument 
que ha emprat, quan diu que l'Ajuntament de Ciutadella, amb 
el seu Pla General ja el pot protegir, jo li deman, qui li asse
gura que la Comissió Provincial d'Urbanisme I'aprova? 

Del que es tracta, i és el que vull demostrar aquí, és 
si aquest espai que intentam protegir té o no té valor com 
a espai a protegir. I comem;aré dient que la preservació de 
tots aquells espais que tenen valors geologics, ecologics i pai
satgÍstics, és un dret constitucional que tenen tots els ciuta
dans i un deure per a totes les institucions democratiques. 
Ja és la segona vegada que es presenta a aquesta considera
ció, que molt bé ha dit el Diputat López, la proposició de 
!lei relativa a la declaració d'aquesta zona sud de Ciutadella 
com a area natural d'especial intereso És la sega na vegada, 
i el Grup Parlamentari SOCIALISTA ha pres la iniciativa, 
junt amb altres grups, per salvaguardar una de les zones na
turals més importants, apreciades i estimades de Menorca, 
i cree que també de totes les Illes Balears. I per que el Grup 
SOCIALISTA presenta aquesta iniciativa? Per moltes i va
riades raons. 

En primer 1I0c, pels seus valors naturals. rarea que pre
sentam és una franja de costa formada per uns penya-segats 
d'uns 30 o 40 m. d'altaria, que s'obren en uns magnífics ba
rrancs, que quan s'ajunten amb la mar formen una de les 
platges de les cales més poli des de Menorca. Rallam de Ma
carella;· Ma~are!leta, Cala'n Turqueta, Es Taler, Son Saura, 
cales d'una bellesa extraordinaria i excepcional. Als arenals, 
que són extensos i amb dunes mobils, es troben les típiques 
comunitats dunals i dalt deIs penya-segats que tanquen aques
tes cales es troben els boscos de pins, alzines i ullastres que 
protegeixen a la vegada els camps de conreu de I'erosió pro
vocada per I'aigua de pluja. Els barrancs de Macarella i Ma
carelleta tenen comunitats vegetals de ribera de zona humi
da, comunitats escasses a I'illa de Menorca i d'una gran 
fragilitat, hi ha especies amena¡;ades, endemiques i especies 
protegides en tots els catalegs de flora i fauna de les IIles 
Balears. rany 79, l'ICONA va redactar un inventari obert 
d'espais naturals a I'illa de Menorca, i dins aquests espais 
en va seleccionar sis, i entre ells, evidentment, es trobava la 
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zona sud del lerme de Ciutadella. Hem d'assenyalar que els 
informes ecologics i de valoració de I'impacte ambiental que 
l'Ajuntament de Ciutadella i el ConseIl de Menorca van en
ca negar a I'ICONA i a eminents professionals, catedratics, 
va desanconsellar totalment I'ordenació turística d'aquesta 
zona, des del punt de vista tant ecologie, com botanie, com 
paisatgístie, per la possibilitat de fer desapareixer la zona bos
cosa, com a unitat funcional de tOI I'ecosistema menorquí. 
Hem de dir que la Conselleria d'Obres Públiques del 00-
vern Balear va encarregar a l'I!'.'ESE un cataleg d'arees de 
protecció, i entre les conclusions, ni més ni manco apareix 
com una protecció, la zona compresa entre Cala Galdana i 
els Cap d'Estrutx, i, per més inri, per reafirmar tot el que 
he dit, recentment, la Conselleria d'Obres Públiques presen
ta 67 espais a protegir, i amb el n.o 56 hi ha la zona sud. 

En segon 1I0c, he de dir que hi ha una clara voluntat 
per part de l'Ajuntament de Ciutadella de protegir aquest es
pai natural, prova d'ar;:o és que els planols presentats i que 
s'adjunten a la Proposició de L1ei , contenen els mateixos lí
mits i la mateixa normativa que té aquest Pla General d'Or
denació Urbana. Per cert, esta pendent de la Comissió Pro
vincial d'Urbanisme, pero, i si no s'aprova, que passa? 

Tots els partits polítics hem de dir que van manifestar 
durant la passada campanya electoral la voluntat decidida de 
mantenir la costa sud del terme de Ciutadella amb el seu 
estat natural. Tots els programes així ho avalen. 1, per aca
bar, respecte d'aquest punt, he de dir que la Carta Europea 
d'Ordenació del Territori, a la seva Estrategia Mundial per 
a la Conservació, tracta com a anti-ecologic, anti-cultura1 i 
anti-cons.titucional la no preservació d'un espai que reuneixi 
aquests valors i atractius que ja avanc;. 

Per tant, crec que ha de quedar clar que és un espai 
que té una categoria que va més enll3. deis simples desitjos 
d'un ecologista. Crec que té una categoria reconeguda, estu
diada i inventariada i que no pot ser desconeguda. Empero, 
la zona sud, concretament aquesta de Ciutadella, també té 
per a nosaltres i també esper que per a tots vostes, uns mar
cats interessos de tipus economic i d'ús i, per que no?, peda
gogics i educatius. Quan die interessos economics em refe
resc al paper tan important que juguen zones com la que 
avui volem protegir i que fan de la seva conservació i protec
ció una asseguranr;:a de futur, i de la seva degradació i des
trucció, una amenar;:a de pobresa, amb aquest sentit, no ho 
interpreta, cree, el Llibre Blane del Turisme. I quin dubte hi 
ha que aquesta zona sud del terme de Ciutadella té també 
una funció educativa? Com a professor, em permetran que 
faci una petita incursió dins de I'area educativa, ja que tene, 
almanco així ho cree, una especial predilecció de veure, en 
tates les coses, unes possibilitats educatives. Crec que per edu
car eficac;ment s'ha de lligar l'ensenyament amb el medi na
tural. 1 aquesta zona sud concreta de Ciutadella és especial
ment indicada per a tot tipus de projectes i accions educatives, 
110cs de la historia, la geologia, recordem els barrancs, els 
estrats, la biologia en flora i fauna i fins i tot itineraris inter
disciplinaris . En aquest cas, cree jo que la zona sud hauria 
de ser, com va ser per a nosaItres i per als nostres avantpas
sats, un lJoc de pas obligat per als nos tres escolars, perque, 
en el fans, l'esmentada zona no és més que un llibre obert 
de la naturales a i de la nostra história. Esper que qualque 
Diputat que ha estat alumne meu hagi apres la llic;ó, perque, 
si no, no l'aprovaré. 

Abó, ido, és la protecció que es mereix la costa sud, que 

és una herencia que hem rebut deIs nostres avantpassats, i 
que tenim el deure de transmetre-la íntegrament als nostres 
fills i que, segons el meu parer i el del meu grup, reune ix 
les condicions que preveu la L1ei d'Ordenació i Protecció 
d'Arees Naturals d'Especial lnteres, és que avui deman i 
m'atreviria a dir que exigeisc a aquesta Cambra que s'aprovi. 
Menorca, encara és una ilIa que ha pogut fugir de la balea
rilzació, i no són pocs els visitants que alaben la seva belle
sa, encara no maltractada ni degradada, per tant, és neces
sari impedir una degradació i és necessari conservar els 
recursos escassos, si volem garantir, precisament, un futur crei
xement economic i un desenvolupament social que tots vo
[em per a la nostra Comunitat. 

SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup ParIamentari AP-PL, té la paraula 

el Diputat Sr. Fernando Saura. 

EL SR. SAURA y MANUEL DE VlLLENA: 
Gracias, Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Debo 

confesar que en algún momento me ha pasado por la cabe
za apoyar esta Proposición de Ley, en el bien entendido que 
hubieran sido modificadas las circunstancias por las cuales 
este espacio hubiera sufrido modificaciones substanciales im
portantes, con respecto al año 1984, cuando se presentó en 
este Parlamento la primera Proposición de Ley y, a lo mejor 
habrá que irlas numerando, en La, 2.", etc., cuando el propio 
Consell Insular la presentó. Circunstancias importantes no 
han sido aportadas en la primera, evidentemente, la política 
que en aquel momento traía esta proposición de ley para pre
servar de una, y cada vez que hable de la palabra amenaza 
lo diré entre comillas, amenaza por parte de una posible ur
banización, no pasó esta Proposición de Ley, y no pasó,. sen
cillamente, porque en democracia, son los votos los que man
dan. Ni que decir tienen que a algún Diputado le gusta hablar 
del pueblo, podemos estar seguros que, en estos momentos, 
era la voluntad del pueblo también. Pero, a lo largo de tres 
años y medio, no ha ocurrido absolutamente nada, no se ha 
urbanizado, no ha habido presiones populares, no ha habi
do presiones de ciertos organismos, tanto públicos como pri
vados, por consiguiente, ¿cuándo ha vuelto a resurgir el pro
blema? Cuando algunas sentencias de los tribunales dicen que 
hay que aprovar inicialmente un Plan Parcial, porque si no 
hubiera surgido esto, a este Parlamento no hubiera llegado 
la segunda Proposición de Ley. 

Hay que hablar, por consiguiente, de lo que en política 
también se llama coherencia, yo alabo la coherencia política 
de ciertos grupos, cuando, por sus razones están votando lo 
mismo que votaban en otro momento, cuando no ha habido 
razones substanciales para poder modificar el voto. 

Nosotros entendemos que en estos momentos estamos 
actuando, tenemos coherencia política, con eso, por supues
to, y abriendo paréntesis, les estoy anunciando que vamos 
a votar negativamente esta Proposición de Ley, presentada 
por el Conell Insular de Menorca, del cual formo parte, por 
una senzilla razón, por varias razones, mejor dicho. Primera 
de ellas, porque el Gobierno de esta Comunidad Autónoma 
ha presentado un catálogo de espacios naturales al Parlamen
to, vinculante o no, esto lo decidirá el Parlamento en su mo
mento, pero hay otra razón fundamental que es la autono-
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mía municipal y sé que algunos Diputados, que ya están 
acostumbrados a oirme, con respecto de este tema, a lo me
jor se van a echar a reir, pero es importante la autonomía 
municipal, como es importante la autonomía de este Parla
mento, y cualquier otra autonomía, porque entendemos que 
es la base, es el núcleo principal para que podamos, les va 
a gustar a los señores de l'Entesa de l'Esquerra Menorca
PSM, autogobierno. 

El ayuntamiento de Ciudadela, lo han explicado muy 
bien los señores Diputados que me han precedido, concreta
mente el representante de Unión Mallorquina, que, a pesar 
de no pertenecer a la Isla de Menorca, ha sabido conectar 
perfectamente con el problema, tenía la autonomía suficien
te para realizar su planearniento Y la voluntad para demos
trar que realmente lo que quería era proteger este espacio. 
y efectivamente lo hace, pero no lo concreta, presenta un 
Plan General de Ordenación al pleno de su ayuntamiento, 
es aprobado inicialmente, es aprobado provisionalmente, y 
cuando llega a la Comisión Provincial de Urbanismo no pasa 
por una sencilla razón, no pasa porque hay una serie de de
ficiencias, pero esto les está ocurriendo a todos los Planes 
Generales que se están presentando en todas las Comisiones 
Provinciales de Urbanismo de España, pero a mí sí me preo
cupa tremendamente una cmm que se ha dicho aquí, por un 
representante del Consell Insular de Menorca, ha dicho, ¿y 
si la Comisión Provincial de Urbanismo no aprueba esta zona 
como espacio natural? Debo recordar ciertas palabras del Di
putado Sr. Triay Llopis, al «Diario Menorca», y son las si
guientes, y no son en plan de crítica ni muchísimo menos, 
sino todo lo contrario, da en el elavo, dice: «Triay Llopis co
mentó que es importante esta protección y destacó el hecho 
de que la Comisión Provincial de Urbanismo en su Dicta
men sobre el Plan General de Ciudadela no ha sometido a 
ningún tipo de crítica la protección de la costa de Ciudade
la», por consiguiente, en Úl subsanación de deficiencias por 
la Comisión Provincial de Urbanismo, este tema no se va 
a tocar, tácitamente, está aprobado. Y si tácitamente está 
aprobado, ¿en razón de qué tenemos que hacer una ley en 
este Parlamento que proteja este espacio, cuando la volun
tad del ayuntamiento, y parece ser que la voluntad popular 
es que se proteja? Va a pasar, razones habrá en su momen
to, si cambia el sentido del ayuntamiento, si cambia la vo
luntad del ayuntamiento, si realmente hay un peligro cierto, 
para entonces, volver a traer, por tercera vez, esta zona para 
su posible protección. 

Nosotros entendemos, y también lo hemos manifestado 
exactamente igual que el Diputado Sr. López Casasnovas, no 
sólo aquí, sino también en el Consell Insular de Menorca, 
que estamos por una protección integral de la isla, se nos 
ha dado razones por representantes anteriores al que en es
tos momentos lleva la Comisión de Urbanismo del Consell, 
que no serviría de nada porque 110 nos pondríamos de acuer
do. Pues les puedo asegurar que es muy fácil ponerse de 
acuerdo con los representantes del Grupo Popular, es muy 
fácil. Tenemos bastante capacidad de diálogo y lo hemos ido 
demostrando a lo largo de los cuatro años anceriore , lo que 
pasa es que ciertos espacios, a lo mejor, no interesa que tam
poco entren en este catálogo, en este catálogo anterior, que 
es el que se proponía, porque también, en la izquierda, hay 
intereses y esto es peligroso. Entonces, hay que darse cuenta 
y hay que estar a las duras y a las maduras. 

Todos los demás representantes de los distintos Grupos 

Parlamentarios han dicho prácticamente todo lo que yo te
nía que decir, supongo, sí me preocupa algo que es impor
tante, se ha hablado de atropello a la autonomía municipal, 
son palabras no adecuadas en estos momentos. Nadie pre
tende atropellar la autonomía municipal, estamos por la auto
nomía municipal, y lo hemos demostrado siempre. 

Nada más y muchas gracias, Sr. Presidente. 

SR. PRESIDENT: 
Canelos, ido, el debat sobre la presa en consideració 

d'aquesta Proposició de Llei, procedeix demanar a la Cam
bra, si la pren o no en consideració. Per tant, Sres. i Srs. 
Diputats que votin a favor de la presa en consideració 
d'aquesta Proposició de Llei, es volen aixecar drets, per favor? 

Moltes gracies . 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen aixe

car drets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen aixecar 

drets? 
Resultats de la votació: vots a favor, 29; vots en contra, 

24; abstencions, 4. Queda, ido aprovada la presa en conside
ració d'aquesta Proposició de Llei que sera remesa a la Co
missió respectiva. 

Passam al debat de la Proposició de Llei registrada amb 
el n? 1209/87, relativa a la deelaració del Barranc d'Algen
dar com a Area Natural d'Especial Inten!s, presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA. Per defensar aquesta pro
posta, té la paraula el Diputat Sr. Benjamí' Carreras. 

EL SR. CARRERAS 1 FONT: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Per presentar aques

ta Proposició de Llei com a area natural d'especial interes, 
no entrarem a invocar o a desglossar arguments de caracter 
ecologista, ni valors de caracter medi-ambiental, ni destaca
rem la riquesa de la flora, la fauna paisatgístiques, histori
ques, etc. No ha farem, perque ja s'ha fet d'una forma tan 
repetitiva i tan reiterada, que creim que ho no té sentit. A 
més, hi ha nombrosos estudis i propostes de protecció 
d'aquesta zona que podíem es mentar com a darreres aporta
cions, perque ja data de molts de temps enrera I'interes de 
preservar i protegir aquesta zona que té un interes realment 
extraordinario 

Creim que és molt important l'aportació que va fer fa 
pocs anys l'estudi de zones d'interes botanic i ecologic de Me
norca, de la professora Maria Angels Cardona, que és una 
referencia obligada i inel ·ludible per coneixer i valorar les zo
nes que són mereixedores de protecció deIs espais naturals 
de la nostra illa. També és important I'estudi 'd'ICONA, de 
l'any 86, l'estudi d'INESE, el qual qualifica la zona o l'area 
del Barranc d'Algendar com a zona de valor extraordinari, 
essent un deIs quatre enelaus de l'illa de Menorca que merei
xen aquesta classificació de valor extraordinario 

També el Barranc d'Algendar ha estat objecte d'un estu
di monografic, que va realitzar el Departament d'Ecologia 
i botanica de la Universitat de Palma de Mallorca, concreta
ment aquest estudi ecol6gic integrat del Barranc d'A1gendar 
on hi ha una amplia descripció deis seus valors i creim que 
valdria la pena que fas més conegut del que és realment, per 
les seves característiques. 

1 finaJment, també podem res saltar aquest avanc,: o aquest 
estudi de protecció d'espais natural s, que no li podem donar 
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la c\assificació, tan sois, ni de cataleg ni d'inventari, creim 
que hauria de ser una proposta o un avanc; d'un inventari 
oben, perque creim que encara aquest lIibre o aquesta publi
cació mereix moltes més aportacions de les que en principi 
s'han consignat. 

Be, presenr.ada de arma científica, de la qual ja no te
Ilirn cap duble, i ju Lificada la necessitat de protecció d'aques
la área na tu ral, voldria fcr referencia a una frase d'un pro
~ r del depanall1cIH d'ecoJ gia de la Ulliversitat de les Illes 
Balears, que va entendre que aques! Barranc és I'espai natu
ral més extraordinari de les IIIes Balears, per la seva concen
tració de flora, fauna, valors ambientals, biotics, abiotips, fau
nístics, etc., etc. 

Jo simplement lIegiré unes paraules que em va escriure 
aquest professor de la Universitat de Palma de Mallorca, del 
Departament d'Ecologia i Botanica que em deia: «Puc avan
C;ar que el valor ecologic d'aquest indret és realment extraor
dinari, sobretot pel que fa al contrast entre e! Barranc pro
piament dit i les terres altes de damunt, amb una riquesa 
tan de biotops com de flora i fauna realment extraordina-· 
ria», repeteix la paraula extraordinaria a quatre línies i un 
poc més aval! d'aquest escrit, que és de 8 de juliol del 85, 
em deia: «D'altra banda, a I'altura deis estudis actuals, no 
tenc cap dubte que la importancia del Bananc és extraordi
naria i que el desenvolupament turístic s'ha de limitar cap 
a I'interior, sense progressar més que el que hi ha actualment». 

Cal dir que el desenvolupament urbanístic o turístic 
d'aquesta zona, cap a I 'interior, que expressava aquest pro
fessor, que era el Sr. Miquel Morey, és realment important, 
i més endavant el descriuré, perque es facin una idea de com 
esta aquest espai natural. 

Ara, aquesta generositat i aquesta abundor de la natu
ralesa, també s'ha vist malmesa, i s'ha vist malmesa per I'ac
ció urbana i per la pressió urbanística que han incidit d'una 
forma molt sensible globalment sobre l'ecosistema d'aquest 
Barranc. Tenim actualment que incideixen sobre aquest Ba
nanc dues zones, dos urbanitzats, concretament el de Cala 
Galdana que amb un Pla Parcial desenvolupat de 230.000 
m. 2 , preveu, té una previsió, una ampliació de 485.00 m. 2 , 

que incideixen sobre el Barranc. 1, per altra banda, també, 
cal citar la urbanització «La Serpentona», aquesta del terme 
municipal de Ferreries, de Ciutadella, perdó, que té també 
un assentament de 500.000 m. 2 , cosa que significa una pres
sió urbanística de molta importancia. 

Aquestes urbanitzacions, crec que practicament les deuen 
coneixer tots els senyors Diputats, perque són assentades so
bre un deis paratges més pintorescs i importants de I'illa de 
Mallorca, com és la platja de Cala Galdana. De totes mane
res, la bonanc;a i els atractius d'aquesta zona del Barranc d'Al
gendar i d'AIgendaret, han incidit o han convidat a imaginar 
als promotors urbanístics fantasioses expectatives de benefi
cis, que irremediablement acaben per pressionar a certs po
ders públics, on els obren les portes de possibles legalitats 
i on també els faciliten el que normalment deim els camins 
deIs drets consolidats. Efectivament, cal dir també que aquests 
assentaments urbanístics que pressionen sobre aquesta zona 
del Barranc han estat sempre per a iniciatives de part, o si
gui que són realment iniciatives jnteres ades j que, en defini
tiva, el planejament d'aquesta area és una suma d'interessos, 
a la qual encara s'hi volen afegir altres interessos. O sigui 
que, realment, la planificació no ha respost mai a aquesta 

zona a un interes general, sinó que no s'han seguit criteris 
de racionalitat de I'ordenació correcta del territorio 

Quant a ordenació del territori, creim que fins ara i 
abundant amb el que ha dit al principi de la intervenció an
terior de la Proposició de L1ei presentada pel Sr. Ricci, creim 
que s'ha fet tan malament que si avui en dia donassim a un 
al·lot qualsevol un mapa verj o de Mallorca, Menorca, Eivissa 
o Formentera, i li donassim a plani ficar els assentaments ur
banístics i totes les infraestructures, creim que ho faria molt 
millor de com ho hem [et nosaltres fins ara. 1 ho faria per
que no estaria pressionat per interessos privats o per interes
sos que sempre van a incidir als espais que tenen més interes 
de prorecció . 

Tot aixo ve a colació perque cal fer referencia obligada, 
també a una promoció urbanística que hi ha planificada, que 
hi ha encaixada en forma de cunya entre els dos barrancs, 
que, en cas de prosperar aquesta iniciativa, que aquests dies 
hi ha hagut una intervenció de la Comissió Provincial d'Ur
banisme, que en certa manera la pot afavorir d'una forma 
molt preocupant, creim que seria un deis més importants, 
i més destacables agravis contra la natura, contra la sensibi
Iitat i contra la racionalitat. 

És cert que amb aquest possible urbanitzable, qualcú po
dria guanyar busques, pero creim que tots hi perdríem molt. 

Cal fer referencia, també, parlant del tema urbanístic que 
a Menorca, en aquests moments, no té massa sentit d'iniciar 
i aprovar noves iniciatives urbanístiques, perq ue el mercat, 
e! ram de la construcció, té unes expectatives que són prou 
amplies, que tenen la feina prou assegurada per molts d'anys, 
i que totes les promocions que hi poguéssim afegir, creim 
que no farien més que agreujar els problemes de qualitat, 
els problemes medi-ambientals, socials, estructurals i de ser
veis que en aquest moment Men_orca no pot oferir o no esta 
en condicions de rebre més assentaments o més pressions per
que ja són realment d'una incidencia prou forta. Creim que 
no hi ha cap tipus de justificació social ni economica per 
donar via !liure a aquesta projectada urbanització que es pre
tén a Santa Maria i Son Fonoll , concretament. Creim que 
els arguments que s'empren per dur endavant, per part deis 
poders o per part del Govern de la Comunitat Autonoma, 
aquesta, per part d'aquesta Comunitat Autonoma, creim que 
són totalment extemporanis i que van en contra de la tan 
repetida autonomía municipal. 1 deim ac,:o perque hi ha pro
postes i hi ha iniciatives ja aprovades pel Pie de l'Ajunta
ment de Ferreries, de programar aquest sol urbanitzable. 

Creim que també és interessant fer un poc d'historia res
pecte d'aquesta urbanització de Santa Maria i Son Fonoll, 
perque no és la primera vegada que en parlam en aquest Par
lament ni és la primera vegada que hi ha una preocupació 
per evitar el seu desenvolupament. 1 entre aquests antecedents, 
jo volia citar, per exemple, ho aniré descrivint per dates, dia 
12 de 1'11 del 73, s'aprova definitivament el Pla General de 
Ferreries, la zona de Santa Maria i Son Fonoll queda cIassi
ficada com a sol no urbanitzable, dia 24 de febrer del 83, 
el Consell General Interinsular acorda la suspensió de plane
jament de la zona d'Algendar, penya-segats, costa sud de Fe
rreries, incIoent com a area a protegir la zona de Santa Ma
ria i Son Fonol!. Aquesta iniciativa em sembla que la va fer 
el Sr. Conseller d'Obres Públiques, Miquel Pascua!. Dia 13 
de juliol, el Govern de la Comunitat Autonoma, el nou Go
vern de la Comunidad Autonoma aprova inicialment les nor
mes subsidiflries de planejament del Barranc d'Algendar, pero, 

.. 
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día 22 d'agost del 83, quan el Consell de Govern acorda 
I'aprovació definitiva de les dues normes subsidiaries de pla
nejament, desapareix de la zona a protegir I'urbanitzable S2, 
concretament de Santa Maria ¡Son FonoL! amb la qual cosa 
queda devaluada la proposta reta inicialment pel Consel l Ge
neral Interinsular. Dia 19 de setembre, el Consell Insular de 
Menorca, en vista d'aque ta circumst~ncia, acorda presenlar 
recurs de reposiejó davam el Govern de la Comunitat Autó
noma, que el desestima, com era d'esperar. Dia 27 de setem
breo el Grup Parlamentari SOCIALISTA, PSOE, presenta da
vant aquest Parlament una Proposició no de Llci, perque 
siguin restitui"des a l seu estat original, la redacció de les Nor
mes Subsidiaries de protecció, Proposició no de L1ei que no 
pro pera perque no va tenir el suporl suficienr de tOta la am
bra. Per lanl, ja hem dit abans que 110 és la primera vegada 
que parlam a aquesta Cambra del Barranc d'Algendar. Les 
cariAtides, amb la seva infinita pacicn 'ia, ja duen prOll expe
riencia sobre el lema. Dia I de gener, l'ajunlame11l d 
Ferreries aprova provisionalment el Pla General de Ferreries, 
Pla General d'Ordenació Urbana, el President amb quinze 
delegacions, onze de les quals es manifesten contra la inclu
sió de I'urbanitzable S2, concretamenl Santa Maria i Son Fo
noll, del Pla General. Dia 17 del 4 del 85, la Comissió del 
Patrimoni Historico-Artístic de Menorca informa negativa
ment, informe que va inclos al Pla General, d'acord amb el 
text següent: «Cuarto.-En lo referente a la zona urbaniza
ble, S2, que afecta las fincas Santa María y Son Fonoll, esta 
Comisión considera que dicho sucIo, por estar ubicado entre 
barrancos y centrado en una zona que el mismo Plan Gene
ral propone como espacio protegido y preservado, debe que
dar libre de cualquier tipo de planeamiento que tienda a su 
posible urbanización». No hem arribat a saber mai si la Co-

.. missió Provincial d'Urbanisme c<?nsidera vinculats aquests in
formes d.e la Comissió del Patrimoni Historico-Artístie, pero, 
en aquest cas, evidentment, no els va donar cap importancia 
i, per tant, el va desestimar, també. Dia 13 de juny del 86, 
la Comissió Provincial d'Urbanisme procedeix a l'aprovació 
definitiva del Pla General de Ferreries, indosa la zona de San
ta Maria i Son Fonol!. Dia 5 del 8 del 86, el Consell Insular 
de Menorca, davant aquesta circumstancia presenta recurs 
d'al~ada davant el Govern de la Comunitat Autonoma, que 
també el desestima. El desestima en data 23 d'abril del 87. 
Dia 1 de juliol, el Consell Insular de Menorca presenta da
vant la Sala del Contenciós-Administratiu de Palma de Ma
llorca un recurs contencioso-administratiu que esta admes en 
data 7 de juliol del 87. Per tant, es podria dir, en cert mode, 
que la qüestió de I'urbanitzable esta en una situació de sub 
judice, empero que, no obstant ac;:o, pensam que aquesta Pro
posició de L1ei de protecció d'aquesta zona és importan! que 
prosperi. 

També hem d'afegir, respecte d'aquest urbanitzable pro
gramat, que el Pla Provincial vigent pel qual es regeixen la 
confecció del planejament, dassifica la zona de Santa Maria 
i Son Fonoll, com a area forestal i paisatge protegit, i en cap 
cas, com a sol urbanitzable, per la qual cosa, els seus usos 
queden molt restringits. Empero, molt restringits, pero no 
suficients per garantir una correcta conservació d'aquesta 
zona. 

A pan de les proteccions indicades, referint-nos sempre 
el Pla Provincial, l'article 74.2.5 estableix que a les zones de 
penya-segats protegits, l'edificació s'haura de separar de la 
línia superior una distancia igual a I'altaria deis penya-segats, 

com a mínimo Prescripció que no ha respectat i que no ha 
fet complir la Comissió Provincial d'Urbanisme. També rar
tiele 74.2 del Pla Provincial diu que no s'autoritzaran obres 
que per la seva naturalesa, característiques, eJements i colors 
o qualsevol altra circumst¡'mcia puguin atemptar contra l'es
tetica del paisatge, la protecció del qual es pretén. Per tant, 
el Pla Provincial ja preveia, a pesar del poc sensible que es 
va presentar el Pla Parcial a Balears l'any 73, ja preveia la 
protecció d'aquesta zona, concretament. 

Voldria fer una rapidíssima referencia respecte del retard 
que duim a aquesta Comunitat Autonoma sobre la confec
ció d'inventaris i cataIegs, perque en aquests moments, pas
sats anys, dos segles des que es van iniciar o es van promul
gar les primeres lIeis de protecció, encara estam en la mateixa 
situació, practicament. Tot el que teriim és a~o. Creim que 
som una de les Comunitats Autonomes que duim més re
tard, i podriem esmentar un munt de lIeis, peró els semafors 
ja no ens ho permeten . 

Jo voldria fer referencia a I'article 25 de la L1ei del Sol, 
que diu textualment: «Será circunstancia favorable para las 
declaraciones oficiales expresadas, que la belleza natural del 
paisaje y sus elementos sea realzada por el interés religioso, 
científico, artístico, histórico o legendario». Bé, al Barranc 
d'Algendar no ti falta res de res de tot a~o. Els religiosos, 
diran que el bisbé hi té la seva casa d'estiueig, la seva casa 
«solariega», i amb a~o els bis bes saben molt, i sap molt bé 
on a anat a triar. Científic, artístic, historie, crec que ja esta 
prou comentat. Quant al legendari, creim que és tan impor
tant que fins i tot el Sr. Morey ·I'ha fet destacar a la sevá 
publicació o a la publicació de la Conselleria d'Obres Públi
ques, on diu: «Este Barranco debió llamar la atención desde 
siempre, porque existen numerosas canciones y cuentos po
pulares que hacen referencia a este Barranco, lo cual añade 
un valor de tipo cultural». Efectivament, hi ha moltes Ile
gendes, .hem de recordar la de la núvia d'Algendar, que va 
ser segrestada pels moros, i actualment ens trobam que San
ta Maria i Son Fonoll també tenen moros a la costa, i pot 
ser que sigui segrestada. No sé si aquesta lIegenda era una 
premonició del que seria el futur. 

No voldria deixar de esmentar, tampoc, que la impor
tancia del Barranc ha motivat que s'hagi creat una coordi
nadora de defensa del Barranc d'AIgendar, amb importants 
mobititzacions, grafittis i fulletons que s'han repartit. 

En definitiva, la proposta aquesta de Proposició de Llei, 
no és una improvització, perque, de fet, ja esta anticipada, 
ja esta avan~ada, cree, amb aquest estudi que esperem que 
es converteixi prest en inventari o cataleg, i també no podia 
deixar de fer referencia a unes declaracions del Sr. Conseller 
de Turisme, que dilluns d'aquesta setmana va ser a Menorca, 
i ens deia o declarava a la premsa local: «El miembro del 
Ejecutivo Cañellas sostiene que nuestra isla continúa siendo 
un producto diferenciado, reconocido por sus espacios vírge
nes y de calidad», 

A la primera intervenció que va tcnir el Diputat Sr. Car
Ies Ricci, la va acabar amb una frase que crec que la po
dríem acabar quasi sempre, com si fas una qüestió de santo
ral, que deia «per vida d'hereus», i que ja sigui, que tenguem 
Barranc d'Algendar per vida d'hereus, amb el suport de tots 
vostes. 

Moltes gracies. 
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SR. PRESIDENT: 
Procede ix intervenir als Grups Parlamentaris que ho vul

guin fer. Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquer

ra de Menorca, té la paraula el Diputat Sr. loan López i Ca
sasnovas. 

EL SR. LDPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sres. i Srs. Diputats. S'ha dir avui a aquesta Cambra 

que l'autonomia havia de servir per a alguna cosa, que I'auto
govern, paraula citada pel Portaveu del Grup AP-PL, era una 
paraula que havia de sonar bé a les nostres orelles. Ido bé, 
efectivament, l'autonomia ha de servir per dotar-nos d'aque
lIes normes, d'aquelles Ileis, d'aquelles disposicions que ens 
permetin a la vegada entrar en l'economia, en la possibilitat 
de disposar I'ordre de la nostra propia casa, «oikos nomos», 
posem ordre a ca nostra, ordenem el nastre territori, el nas
tre habitar, i a partir d'aquesra ordenació, segurament po
drem fer una vida més digna, més humana, més justa, molt 
solidaria, etc., etc., pero comencem des de la base i no fa
cem que els fets desautoritzin sovint, com sempre sol suc
ceir, malauradament, les paraules. 

Ha dic perque parlant d'ordenar el bosc, hem oblidat 
que el bosc es composa d'arbres, i de mates, Sr. Miquel Pas
cual, també. Pero si estam fent tots els possibles perque un 
a un, la mata i l'arbre vagin caient, arribara el dia en que 
ens trobarem sense bosc. Per tant, no són qüestions incom
patibles, es tracta d'actuar d'una forma globalitzada, integral, 
pero en visió de les coses. Si I'area esta en perill, I'agafarem 
en consideració. M'han agradat molt aquestes paraules avui 
sentides. 1 com que nosaltres estam totalment conven¡;ut~ 
que l'area que avui el Grup SOCIALISTA du a consideració 
de la Cambra, perque es prengui en consideració una Pro
posició de Llei sobre ella, creim que hi ha un perill imm)- -
nent, real, concret, que penja sobre aquesta zona, creim ido 
que, amb coherencia, hem de recollir els vots deIs senyors 
Diputats d'aquesta Cambra, almanco els que hem, amb co
herencia, repetesc, hem manifestat quina era la posició sobre 
la protecció integral, Grup AP-PL, sobre I'existencia o no exis
tencia de perill, Grup d'UM, i els altres Grups, CDS, Entesa 
de l'Esquerra-PSM i Grup SOCIALISTA, que ja són eone
gudes les seves posicions. Almanco, esperam que siguin co
negudes, que no hi hagin sorpreses. 

Per tant, nosaltres volem assenyalar que, efectivament, 
hi ha perill. La Comissió Provincial d'Urbanisme, legítima
ment, legitimament, pero amb dubtosa interpretació de I'auto
nomia municipal, principi esmentat en aquesta Cambra, se 
subroga una competencia municipal de I'ajuntament de Fer
reries i dóna aprovació inicial a la vegada al mateix acte, del 
Pla Parcial de Santa Maria i Son Fonoll. Santa Maria i Son 
Fonoll són unes tanques pelad es, ho dic per a informació, 
no n'hi ha d'arbres, alla. Pero, hem de tenir en compte que 
segons aquest estudi, avui reiteradament citat, un bar
rane és una unitat ambiental quant al seu funcionament, con
trolat essencialment per una serie de dinamiques, que són 
esmentades en aquest estudi i que arriben obviament, tam
bé, a determinar les voreres, els penya-segats i eIs dalts deIs 
penya-segals perque no podem obviar que si hi ha una pres
sió demograJica, si hi ha una pressió humana sobre aquesta 
zona, obviament els a ligols Lambé sc'n ressenten, i els aligots 
són especies prolegides, i a aquesta Cambra no hem de fer 
els aligots, hem de fer una actuació humana, assenyada. Fa-

cem feina per al cataleg, i aquí tenim la primera pass a de 
partida, per6 facem feina perque el cataleg es converteixi en 
aquest imperatiu legal que el Vice-President parlava I'altre dia 
damunt la premsa. És a dir, facem possible no arribar tard 
a la conversió d'aquests estudis amb lJetra i amb esperit le
gal. El Sr. loan Huguet deia que és la primera iniciativa po
lítica i parlamentaria seriosa amb rigor científic i de caire 
global a tot l'arxipeJag que intenta fixar un marc per garan
tir la protecció deIs nostres espais naturals. A més a més, 
deia, que el proposit era d'aconseguir el suport i el consens 
de totes les forces poJítiq ues, i un cop superat el tramit par
lamentari, que el doeument tengui rang de llei, d'obligat com
pliment per a tot s, comenc;ant pels ajuntaments. La defensa 
de les nostres arees naturals indiscu tibie valor ecologic i pai
satgístie ens compromet a tots. Paraules textuals, paraules que 
nosaltres subscrivim ara mateix, subscrivim ara mateix. La 
defensa de les arees naturals compromet a tots. r li deim una 
altra cosa, a nosaltres també ens va sorprendre, voste ho deia, 
ha sorpres tothom que un Govern autonom de dretes tengui 
el coratge d'encarar aquesta qüestió que resulta sagnant, pero 
la defensa ecol6gica no pot ser patrimoni d'uns grups exclu
sivament, és que no ho ha de ser patrimoni d'uns grups ex
clusivament, és un patrimoni de tots, i tots els grups polítics 
són representatius en aquesta Cambra. Per tant, nosaltres el 
que demanam és coherencia absoluta amb aquestes parau
les, nosaltres el que demanam és que el compromís que ens 
Iliga a tots sigui el compromís amb el poble de les IlIes Ba
lears, sigui el compromís amb el poble de Ferreries, amb el 
poble de Menorca, que reiteradament i a través deIs seus or
gans representatius ha manifestat d'una manera inequívoca 
quina era la seva voluntat. 

Com a mínim i en aquests moments, desprogramar una 
area que per acord de fa dos dies, per cen, la Comissió Pro
vincial d'Urbanisme s'hauria pogut reunir la sermana que ve 
i haurien donat tramit a aquest Parlament a poder actuar 
d'una manera més lliure, perque ara sí que hi ha indemnit
zacions que planen damunt el tema, hi ha indemnitzacions, 
aquestes indemnitzacions obviament, pero a nosaltres no ens 
preocupen, nosaltres no clefensam els interessos d'uns parti
culars que han creat expectatives sobre unes determinades Zü

nes, no, nosaltres voldríem saber, Srs. Diputats, quan es par
Ia que I'esquerra també té interessos, home, és un compromís 
reconegut, Sr. Sama, molt bé, I'esquerra també té interessos, 
per tant la dreta en té. Per tant, la dreta, en té. 1 els nostres 
interessos, almanco els d'aquesta esquerra, Entesa de l'Esquer
ra de Menorca-PSM, no són evidentment els interessos d'uns 
senyors que legítimament, legítimament han creat unes ex
pectatives. Nosaltres creim que no s'han d'indemnitzar ex
pectatives i, en conseqüencia, pensam que el Govern no ha 
presentat un cataleg d'espais naturals. Si l'hagués presentat, 
avui no discutiríem aquesta Proposició de Llei. El Govern 
hauria de ser via Comissió Provincial d'Urbanisme, més res
pectuós, i ho die des de la immunitat parlamentaria, amb 
l'aulOnomia municipal, i, si no, ho demanin als representants 
de Ferreries. Si tacitament esta aprovat, si tacitament hi ha 
una situació que permet la defensa i salvaguarda, a que ve 
que facem una !lei? Pero, senyors d'UM, hi ha perill immi
nent i real. Si vostes potser visquessin a Menorca, tenguessin 
representació a Menorca i fossin membres del ConseIl Insu
lar de Menorca sabrien el que ha succeit aquests darrers temps 
amb el tema de Cala'n Turquella i Macarella, no de Cala'n 
Turqueta, per cert, com diu aquí, amb un híbrid toponímic 
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que han creat, si no veurien. en defmitiva, que s'estan mo
vent moltes coses. 1 com a nacionalistes. de nacionalistes o 
nacionalistes, creim que hem de tenir una cura gelosa de la 
salvaguarda del nostre patrimonl nacional, perque és irrever

sible la seva degradació. 
Acabo. perque el Dostre Grup óbviarnenl donara suport, 

no és cap sorpresa, a aquesta Proposició de leí. Nosallres 
no hem volgul argumentar en funció de vaJors ecológics. cul
turals, paisatgistics, que hi són. i són extraordinari . Sr. 
Carreras, voste ha dilapidat una gran dosi de bona volunlat, 
explicant tol un calendari d'actuacions realitzades. de volun
tats. de ValOrs reconeguts, no hi entra m , dit que és la zona 
que té més valor ecológic i paisatgíslic de Men rca. ja esta 
dit tolo Ha dit que hi havia moros a la costa, jo vaig dir 
fa bastants d'anys, l'any 1981, si mal no record, que els mo
ros eren dins, que no són a la costa, els tenim dins el nostre 
mateix poble, vius, ido, i atenció. Alarma, com dei en en 

aquell temps. 
Srs. Diputats, Sres. Diputades, sera o no sera verge Santa 

Maria i Son FonoIl? Per raons de fidelitat tel·lúrica, i no dog
marica, vostes tenen la paraula, la nostra ja esta dita. 

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

Diputat Sr. Caries Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Comen<;:arem pel fi

nal del Sr. López i Casasnovas, dient que nosaltres votarem 
a favor d'aquesta proposta de lIei. 1 votarem a favor d'aquesta 
proposta de lIei per molts motius. Abans un parlamentari 
ha dit que hi ha propostes de llei que no són necessaries, 
perque si és un desig de I'ajuntament, ja és suficient. lo po
dria dir que no' és així, i la prova que no és així és que abans 
hem presentat una proposta de llei de defensar la cosa sud, 
on hi ha implicat un tros de Son Xoriguer i un tros de Sar
gentona, i, a pesar que I'ajuntament és del PSOE, i Entesa 
de l'Esquerra li dóna suport, s'esta urbanitzant. Amb aixo 
vull dir que marcar una lIei superior que fins i tot marqui 
les directrius d'un ajuntament, sempre és important, perque, 
com bé ha dit també un altre parlamentari, les pressions són 
moIt fortes, i és molt difícil de vegades que puguin cobrir 
fins a I'últim racó deIs ajuntaments. Si bé és veritat que les 
nostres lleis no poden ser, indiscutiblement, lleis que mer
min l'autonomia deIs ajuntaments. Els ajuntaments tenen el 
dret indiscutible de provocar el seu futur, i nosaltres, segura
ment, també, i cree que és així que ha de ser, tenim el dret 
indiscutible de marcar un límit cap alla on pugui anar aquesta 
autonomia, perque si la deixam en lIibertat, tal vegada, alla 
on nosftltres pensam que I'adequat seria un límit determinat, 
ells podrien anar alla on volguessin. 

Aquesta prova a Menorca la tenim moIt clara, i no die 
a altres illes, parlam avui de Menorca, perque és un lIoc on 
vertaderament hi ha hagut una masacre d'ambient, inclos el 
paisatgc i inclosa la bellesa, aleshores, insisteixo en el ma
teix, per conservar l'economía d'un futur, nosaltres hem de 
marcar uns límits, unes cotes d'alla on no puguin passar, ni 
tan sois, els ajuntaments. En definitiva, nosaltres proposam 
aquesta lIei que tiri endavant, aquesta proposta de lIei, per
que sera la que marcara els límits d'al/a on vulguem nosal
tres que no puguin anar les autonomies que tenen amb pie 
dret qualsevol ajuntament. 

Gracies Sr. President. 

SR. PRESIDENT 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Diputat Sr. loan Huguet. 

EL SR. HUGUET 1 RaroER: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. En primer lloc, em 

correspon aclarir potser una serie de dubtes o un dubte con
cretament perque consider que no hi ha pitjor engany que 
unes veritats a mitges, i, per tant, quan es mencionen unes 
declaracions, o es mencionen amb la total i absoluta integri
tat o no tenen valor. 1 dir, per tant, que el Conseller Clade
ra, el mes d'abril del 1987, va declarar modelic el Pla Parcial 
de Santa Maria i Son Fonoll, per dos motius fonamentals: 
pel respecte al medi ambient i per una integració perfecta 
paisatgística. També forma part d'unes declaracions del Con
seller Cladera. 

Per altra banda, dir, quant a declaracions que es men
cionen sobre aquesta tribuna, que em reafirm, perque no pot 
ser d'altra manera, amb totes i cadascuna de les declaracions 
que aquí ha esmentat el Sr. López i Casasnovas. 1 no 501a
ment em reafirm, és que la compartesc totalment, perque I'es
tudi d'espais naturals, que ha presentat el Govern de la Co
munitat Autonoma, que sembla que els Diputats només han 
tingut accés a aquest lIibre, pero no a tot l'estudí que hi ha 
dins la Cambra, que conté aquest estudi, fitxes, planols, de
tallats de cadascuna de les zones, quina categoria se Ji ha 
de donar, quin tipus de protecció, quin tipus d'ús, a<;:o no 
és res més que un refús de tot el que s'ha· presentat dins 
aquesta Cambra. Dones bé, dins I'estudi presentat pel Go
vern, i miri si som coherent, que el nostre Grup ha de res
pectar inicialment, independentment que puguin sofrir mo
dificacions el que presenta, com a un estudi, que el presenta 
al Parlament, la zona que avui discutim, que és aquesta, i 
me I'he pintada perque es pugui veure des d'aquí, coincideix 
exactament igual amb el que té planejat el Pla General de 
Ferreries, coincideix exactament igual. 1 amb aixo, nosaltres 
hi estam d'acord. Per tant, si no hagués estat d'acord amb 
l'estudi, no estaria d'acord amb a~o, per tant, com que es
tam d'acord amb I'estudi, estam d'acord amb aquest tipus 
de protecció. 

Fets aquests aclariments, crec recordar que la Llei 1/1984, 
de 14 de mary, d'Ordenació i Protecció d'Arees Naturals, a 
la seva exposició de motius deia que tenia per finalitat la Llei, 
l'ordenació, conservació i protecció de les arees natural s d'es
pecial interes per a la Comunitat Autonoma de les Illes Ba
lears. Criteri que vam compartir tots. Per tant, la voluntat 
del legislador era protegir aquelles arees que tinguessin un 
interes especial, el que no pretenia la lIei, sota el criteri del 
nostre Grup era ser un instrument legal per a ús i gaudi de 
qui no té més motivació que, en el moment que surt a la 
lIum pública, una possible intervenció de I'home sobre el medi 
natural, encara que aquesta intervenció estigui perfectament 
adequada i prevista a un Pla General, es pugui presentar una 
Proposició de Llei per impedir-ho. Per altra banda, hem de 
recordar que la Llei-marc d'arees d'interes especial havia de 
servir, com a instrument basic per preservar espais naturals, 
en tant, i aquí damunt, i, si no, repassin Diaris de Sessions, 
es va dir, aquesta lIei es fa necessaria en tant no tinguem 
un instrument integral de tots els espais a protegir a les Illes 
Balears, que no tots els espais hauran de menester la matei
xa figura de protecció i podran ten ir usos di ferents. 

Per tant, jo cree que és molt convenient anar en aquest 
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moment als antecedents que ens han duit avui aquí, pero jo 
no faré tata aquesta relació que ha fet el Portaveu del Grup 
Socialista, perque consider que, en definitiva, cada una de 
les decisions que es prenen en el seu moment, correspon a 
una majoria legítima i demoeratiea que ralla i decideix en 
representació deIs interessos del poble. Si avui aquesta maja
ria legítima i democriltica deeideix que s'ha de protegir tota 
la zona, tal com \'e a la presa en consideraeió d'aquesta PIú
posició de Llei, és tan legítima aquesta actuació d'avui com 
legítima va ser en el seu moment quan no es va prendre en 
eonsideraeió. I aquí no hi ha ningú ni més ni manco demo
cratie, sinó I'exercici, en Ilibenal, d' uns drets que donen o 
que confercixen Urb vots i uns majories . 

Pero sí que crec que és molt important saber qualque 
antecedent que avui em sembla que s'ha obviat, perque tal 
vegada no interessa massa. En el Pla General ele Ferreries 
queda perfectament clara la total i absoluta protecció del Ba
rranc d'Algendar i d'Algenderet, total i absoluta protecció del 
Barranc d'Algendar i d'AIgenderet, no facem aquí subterfu
gis i emprem la denominació d'una proposició de Ilei perque 
no som capa~os de dir c\arament que el que no volem és 
una urbanització a Santa Maria i Son Fonol!. El titol ade
quat d'aquesta Proposició de Llei era Proposició de Llei de 
prolccció de le finque Santa Maria i on ronoH, perque 
la re {a esta protegida. I el que fa que aq uesta Propo ici' 
de lei es presenti, precisament, perque així con ta a l'expo-
ició de mOliu I són le cxpcctatjves que hagi pogut al~ar una 

possible urbanització damullt Santa Maria i Son ro 110 ll, i 
no ens enganem. Tata la resta ja esta perfectament protegi
da. Aquí, amb aquesta Proposició de Llei no protegim, ni 
més ni manco, el Barranc d'Algendar, perque ja hi esta. Li 
dóna un cadlcter legal, indiscutiblement, el rang general, i 
els Plans General es poden canviar, ben .igual que es pot can
viar una Llei, per tant, el valor de protecció se li dóna amb 
la voluntat de les persones de mantenir-Io protegit. 

Per altra banda, s'ha de recordar que hi va haver una 
resolució del Parlament, empesa dins aquesta Cambra, que 
va dir, sembla que ja esta bé anar a salt de la mata i presen
tar proposició darrera proposició, com un comptagotes, feis, 
senyors del Govern, un estudi integral de tates les zones a 
protegir, a les lJIes Balears, el presentin a aquesta Cambra, 
el discutirem i, almanco, tendrem una visió globalitzada de 
tates les arees de les I1Ies Balears. A~o va ser pres en consi
deració, va ser aprovat per aquesta Cambra, va ser realitzat 
pel Govern, i amb un acord del mateix ConseIJ de Govern 
de dia 26 de novembre del 87, es va remetre aquesta pro pos
ta d'actuació. 

Per tant, es tracta aquest estudi, si I'han repassat vostes, 
d'un trebaIJ seriós, rigorós, amb propostes ciares d'actuació 
sobre espais, i és una auténtica descripció deIs valors reals 
de cadascun d'aquests espais catalogats. Es pot estar més a 
favor o més en contra, es pot estar més a favor o més en 
contra de passar una retxa més amunt o més avaIJ, pero que 
és un trebalI seriós i que, almanco, serviria de base per co
men~ar a discutir una globalítat de protecció d'espais natu
rals, crec que ningú no ho posa en dubte. Per tant, bastaria 
en aquests moments dir que aquí, a aquesta Cambra tenim 
l'oportunitat de tots junts fer aquesta feina, i, per tant, no 
són necessluies aquestes Proposicions de Llei. Si a~o no s'ha
gués presentat, no es pogués discutir ni es pogués sotroetre 
a un debat de la globalitat potser farien falta altres propos
tes de lJei de protecció. Pero crec que hem de ser rígorosos, 

i el nostre Grup ho vol ser, almanco amb aquestes qüestions, 
i hem eI'entrar en el fons de l'exposició de motius . I nosaltres 
estam d'acord amb l'exposicicí ele motius, estam d'acord amb 
el paragraf primer, perque per a nosaltres és, no una zona 
ímporlant, potser sigui, o és, almanco pels ferreriencs ho és, 
la zona més important que té el nostre terme municipal i 
potser també la zona més important que té Menorca. I a 
posta per aixo, perque així ho vam entendre, amb uo Ajun
lament, quatre anys passats, de centre-dreta, es va aprovar 
un Pla General 00 hi havia aquestes proteccions, perque ja 
així ho vam eotendre. 

Quant als segon i tercer paragraf, estam d'acord, és un 
paisarge singular, pero tenguin en compre que parlam única
ment i excJusivament del Barranc d'Algendar, en aquesta ex
posició de motíus, i en cap moment, encara de Santa Maria 
i SOIl Fonol!. No solament estam d'acord amb el segon i ter
cer paragraf, sinó que tal vegada, en aquests moments, el 
Barranc d'AIgendar esta amena~at ele perill, no per si hi ha 
d'haver o no hi ha d'haver una possible urbanització a Santa 
Maria i Son FonolI, sinó per una manca d'actuació de l'home 
dins el Barranc d'Algendar, perque hi ha moments que la ma
teixa naturalesa s'autodestrueix. 1 en aquest moment, els pa
gesos, antics d'aquell temps que estaven al Barranc d'AIgen
dar, t'estan dient continuament que o el Barranc d'Algendar 
es fa net, s'aixequen tates les marjades, deixen que les fonts 
tornin a circular o, si no, s'espenyara a si lllateix, perque no 
hi ha cap tipus d'actuació. I aixo es el que es fa necessari" 
i aixo és vital. I aquesta IJei no ho resol, aixo. 

I aquí ve el fans de la qüestió, al paragraf n? 4. 1 és 
que vostés els que han presentat aquesta proposta de IIei, sem
bla que molt de passada han tingut por de dir clarament que 
no volíen aquesta urbanització, que estan totalment legiti
mats i els honra, si no estan d'acord amb una urbanització, 
dir-ho cJarament i presentar aqueIles propostes que impedei
xin qualsevol tipus d'urbanització, si és que no s'hi esta 
d'acord. Pero el que no cree que sigui prou normal, per no 
emprar una altra paraula, és que es vulgui aturar una possi
ble expectativa sota una bandera, símbol de tots els menor
quins, i no patrimoru de cap grup polític, com pugui ser el 
Barranc d'Algendar. Perque, ningú aquí no ha estat capac; 
de demostrar encara quin ti pus de valors ecologics i paisat
gístics té Santa Maria i Son FonolI, I'únic argument que es 
pot emprar és un, que forma un tot integrat i que, per tant, 
l'actuació d'aIla damunt podria esdevenir un detriment del 
Barranc d'A1gendar, s'ha de demostrar, s'ha de demostrar, I'es
tudi és aquest, i aquesta és la protecció que es proposa, per
que no hi hagi degradació d'aquests dos barrancs. Pero que 
d'aquí facem una retxa per dalt de tot, i impossibilitem qual
sevol tipus d'actuació de I'home, encara que sigui positiva, 
hi ha un abisme. Perque hem de ser moIt clars. Aquí s'ha 
parlat d'interessos economics. 

Sres. i Srs. Diputats, l'ajuntament de Ferreries, si no crec 
recordar malament, és I'únic ajuntament que té una urbanit
zació consolidada sense haver-ne obert una aItra com a ex
pectativa de futuro Ero poden dir que hi ha Els Alots, pero 
que aIlo va anar en onis, i que, per tant, no hi ha res fet, 
ni cap tipus d'actuació, ni en aquest moment hi ha cap tipus 
d'interes. Quan es planteja la necessitat, i així la va plantejar 
l'actual alcalde de I'ajuntament de Ferreries, que abans per
tanyia a la candidatura independent, i era el President de la 
Corn.issió d'Urbanisme de l'ajuntament de Ferreries, i ho va 
defensar, era precisament perque Ferreries tenia necessitat 
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d'una expansió, i era precisament perque aquell equip muni
cipal, que té els se\is representants avui integrats al CDS, en
tén, i cree que amb bon criteri, que aquesta expansió que 
es necessita a Ferreries, tenim la gran oportunitat de fer una 
expansió de qualitat, i així I'alcalde actual, quan era Presi
dent de la Comissió d'Urbanisme de l'ajuntament de Ferre
ries amb la seva actuació va fer que alla damunt no hi po
gué~ haver un assentament huma que superas les 2.500 
persones, no 10.000, ni 15.000, ni 50.000, les 2.500 persones. 
1 la voluntat de l'ajuntament de Ferreries, jo cree que en 
aquest moment, sí es tronca un poc l'autonomia municipal, 
i dic que s'estronca un poc l'autonomia municipal, perquc 
el pacte de governabilitat a I'ajuntament de Ferreries, no fa 
referencia, no fa referencia a la no urbanització de Santa Ma
ria i Son Fonoll, a l'únic que fa referencia és a la desprogra
mació que és un tema totalment diferent, perque el sol que
da exactament igual, qualificat com urbanitzable no 
programat, que vol dir que es fara amb els criteris i quan 
vulgui I'ajuntament. No té res a veure una cosa, la lIei sí, 
la llei si s'aproYa dira que no es pot urbanitzar, si aquest és 
el criteri de la Cambra, benyingut sigui aquest criteri, pero 
crec que les coses s'han de dir ciares aquí damunt. 

Per altra banda, i per acabar, si m'ho permet, Sr. Presi
dent, cree que mol tes vegades feim referencia a estudis, a pa
raules, i no deim el transfons de"la situació. Jo cree que en 
aquest moment, sí es planteja molt seriosament dins el po
ble de Ferreries, pero, amb rigor, no dir si volem urbanitzar 

- el Barranc, perque jo seré el primer, si em permeten I'expres
sió, que sortiré de casa meya, de Ferreries, amb una bande
ra, «Barranc, protegit, preservat i verjo», seré el primer, no 
s'ha de plantejar així. Pero si demanen a Ferreries si és ne
cessaria o no és necessaria la urbanització de Santa Maria 
i Son Fonoll, amb criteris clars, racionals, amb exigencies que 
facin que els que tenguin interes d'urbanitzar Santa Maria 
i Son Fonoll estiguin compromessos i fermats a fer una ur
banització de categoria i d'alt standing que es pot controlar 
per l'ajuntament, perque en definitiva és qui donara les lIi
cencies, cree que faríem un bon favor a la població de Ferre
ries, i cree interpretar en aquest moment la yoluntat, alman
co de la campanya electoral deis representants del Centre 
Democratic i Social i deIs representants d'AP-PL, i el PSOE, 
que no es ya saber definir a una taula rodona, va dir, a<;o 
és un tema tan complicat que l'haurem d'estudiar. Per tant, 
siguem seriosos, parlem ciar, i diguem sí o no, a la urbanit
zació de Santa Maria i Son Fonoll, no plantegin a la Cam
bra sí o no a la protecció del Barranc, perque indiscutible
ment qui els parla, i tot el Grup que represent dira sí a la 
protecció del Barranc d'AIgendar. 

Moltes gracieS', Sr. President. 

SR. PRESlDENT: 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa

raula el Sr. Benjamí Carreras. 

EL SR. CARRERAS 1 FONT: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Bé, en primer lloc 

voldria agrair el suport anunciat pels Grups Entesa de l'Es
querra de Menorca i CDS, a aquesta proposta del Grup SO
CIALISTA. Per tant, queda expressat el nostre agraiment i 
reconeixement. 

He de, for<;osament, fer una petita replica, suau, perque 
cree que els arguments ja estan prou esgrimits, prou discu-

tits i prou valorats, per a nosaltres, els polítics, i no ja, com 
he dit abans, per estaments que estan molt més qualificats 
que nosaltres. Posar en dubte la validesa, la importancia del 
Barranc d'Algendar i de la seva zona superior, concretament 
la S2 aquesta, urbanitzable de Santa Maria i Son Fonoll, cree 
que és una posició un poc extemporania, perque cree que 
és més que justificada i comprovada. Jo he fet, abans, refe
rencia a l'informe que va fer la propia Comissió del Patri
moni Historico-Artístic de Menorca, que va fer una desqua
lificació d'aquesta zona, recomanant al Govern, a la Comíssió 
Provincial d'Urbanisme, dins el tramit ordinari, posterior a 
I'aprovació provisional d'audiencia a les entitats i al públic, 
d'informació pública, que va fer un informe completament 

negatiu. També crec que for<;osament he de referir-me a les 
paraules que ha dit el Sr. Huguet, que no estava estudiat el 
Barranc d'AIgendar, el Barranc d'Algendar esta estudiat i esta 
delimitada la seva protecció, Ji podria treure planols aquí, 
de la zona superior del Barranc d'AIgendar, concretament 
aquesta cunya, aquesta lIengua, aquesta península entre ba-

. rrancs esta completament, perfectament definida, i totes les 
delimitacions deis límits de protecció passen per damunt de 
l'urbanitzable aquest previst, programat en el Pla General de 
Ferreries, que esta, efectivament, aprovat definitivament, pero 
també recorregut davant la Sala del Contencioso
Administratiu de Palma de Mallorca. 

Creim que també és important esmentar sobre la im
portfmcia d'aquest Barranc la voluntat municipal, a la qual 
ja ens hem referit abans, de I'acord de l'Ajuntament de 
Ferreries del mes passat, de des programar la zona, aquesta 
area de I'urbanitzable, tantes vegades ja repetit. 

Ens feia també referencia el senyor representant del Grup 
AP-PL o AP, millar dir, que s'havia aprovar aquí, a aquesta 
Cambra la Llei 1/84, sobre protecció d'espais naturals d'in
teres especial, i que vam considerar que era necessari, i aques
ta llei, efectivament, s'ha convertit en una eina molt impor
tant per als que creim que és raonable procedir a la protecció 
d'espais naturals i per aquesta via l'han emprada, perque era 
I'única que teníem, una via rapida, quasi una autopista te
nim, quasi quasi, afortunadament per a aquest forat, diríem, 
dins la legalitat, dins el marc jurídic de proteceió d'arees na
turals, i que ens van autodonar un instrument que ens dóna 
una viabilitat, jo cree que extraordinaria. 

Estam d'acord que s'ha de fer el pla del medi natural 
o s'ha de fer el cataleg, no sabem quines intencions concre
tes té el Govern de la Comunitat Autonoma, si convertira 
aquest avan<; d'inventari, que ja he dit anteriorment que creim 
que hauria de ser un inventari obert, que ha de permetre més 
inclusions, perque creim que queda una míc curt, que aquest 
avan<;, si es convertira en cataleg, si es convertira en un pla 
d'ordenació del medi natural previst a la Llei d'Ordenació, 
que fa poes mesos van aprovar, aquí, a aquesta Cambra. 

Bé, en definitiva, crec que els arguments estan practica
ment tots dits, que ens apuntarem a aquesta feina a que ens 
ha convidat el senyor representant del Grup Parlamentari AP, 
i que farem feina, presentarem les nostres propostes, presen
tare m les nostres, els nostres interessos, interessos de protec
ció, davant aquesta Cambra, perque entre tots facem un pla 
que sigui aceeptable, que sigui realment un pla protector, que 
no sigui simplement una passada per damunt on després es 
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permetin majors intervencions sobre aquestes arees naturals 
que hem de protegir. 

Finalment, em referiré a la intervenció del grup munici
pal socialista a I'ajuntament de Ferreries, que el Sr. Huguet 
deia que no s'havia definit d'una forma clara, concreta i con
cisa, en referencia a aquest urbanitzable. Jo que tene les al·le
gacions, no el vull castigar i llegir-Ies, perque no vul! demo
rar més aquesta intervenció, empero em cregui que el Grup 
SOCIALISTA, des de I'ajumamem, des del Consell Insular 
i des d'aquest Parlament, sempre s'ha mostrat partidari a la 
protecció d'aquest espai natural, pero una protecció integral 
i per aquest motiu hem presentat aquesta proposició de \lei 
amb uns límits que creim que són ben acceptables, raona
bIes ¡ que permeten a I'ajuntament de Ferreries planificar pos
siblement a altres indrets, perque efectivament, voste ha dit 
una cosa que tenia bastant raó, I'ajuntament de Ferreries, de 
tots els ajuntaments de Menorca, és el que té manco sol ur
banitzat, té 230.000 m. 2 a Cala Galdana, té una ampliació 
prevista a Cala Galdana, també, amb el Pla Parcial de 450.000 
m.2 , em sembla que són, és una ampliació important, tenint 
en compte que Ferreries té una població de 3 a 4.000 habi
tants, que la seva població possiblement ja sobrepassa, pero 
que en aquests moments, si bé té urbanitzable, pero no exe
cutat, concretament en aquesta zona, l'ajuntament de Ferre
ries, que té menor assentament urbanístic de l'illa de Me
norca. Aixo li hem de reconeixer al poble de Ferreries, o al 
que ha propiciat aquesta situació. Crec que és important. No 
sabem si és important que es facin nous assentaments urba
nístics, Ferreries, concretament, té un sol urbanitzat i apte 
per edificar a 8 m.2 per habitant, mentre altres ajuntaments 
a l'iHa de Menorca es troben amb una situació de 400-500 
m2 per habitant, de sol apte per edificar, la qual cosa tam
bé s'ha de reconeixer, pero creim que ho pot fer a altres in
drets, ' a altres zones, que pod.en ser, creim més positives, més 
interessants i que permetra a I'ajumament de Ferreries fer una 
racional ordenació del seu territori, i aquí estam i els ajuda
rem amb el que sigui. 

Moltes gracies. 

SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, procedeix posar a votació, si la Cam

bra pren o no en consideració la Proposició de Llei de que 
es tracta. Per tant jo deman: Sres. i Srs. Diputats que votin 
a favor de la presa en consideració d'aquesta Proposició de 
Llei, es volen posar drets? 

Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 

drets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultats de la votació: vots a favor, 30; vots en contra, 

24; abstencions, 4. 
Queda, ido, presa en consideració la Proposició de Llei 

i sera remesa a la Cornissió per dur els seus tramits enda
vant de debat. 

Aquesta Presidencia, abans d'entrar al punt 2).- de l'Or
dre del Dia decreta un descans de deu minuts. 

I1.-) 
SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats. Recomen~a la Sessió. 
Entrant a debatre el segon punt de 1'0rdre del Dia, que 

és el Dictamen de la Comissió d'Ordenació Territorial, sobre 
la Proposició de Llei registrada amb el n? 739/87, presenta
da pels grups Parlamentaris SOCIALISTA i PSM-Entesa de 
l'Esquerra de Menorca, relativa a la declaració de Sa Cano
va d'Arta, eom a Area Natural d'Espeeial Interes. 

Sí, el Sr. Miquel Capó, per que em demana la paraula? 

EL SR . CAPO 1 GALMES: 
Moltes gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. 

President, simplement era per dir que nosaltres retiram, el 
Grup AP-PL, retiram aquest vot particular a l'article 2n, i, 
al maleix temps, anunciam que I'esmena que té presentada 
el Grup AP-PL, també la retireríem o també la retirarem, 
vist que realment el seu manteniment era només pel motiu 
de poder arribar a possibles transaccions, i hem preparat els 
grups AP-PL, UM i CDS, hem trasaccionat un text, que si 
em permet el farÍem arribar a la Presidencia per si cal la 
seva discussió. l en base a aixo, retiram la nostra esmena. 

SR. PRESIDENT: 
D'acord. Faci arribar a aquesta Presidencia o a aquesta 

Mesa I'esmena transaccional. 
(Pausa). 
Deman al Sr. Secretari que procedeixi a fer lectura 

d'aquesta esmena transaccional, per després, aplicar I'artiele 
123 del nostre Reglament, quant a I'acceptació o no deis Por
taveus per a la seva tramitació. 

Té la paraula el Secretari Primer, Sr. Gabriel Godino. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«EIs Grups Parlamentaris AP-PL, UM i CDS, d'acord 

amb l'article 123.2 del Reglament del Parlament de les Illes 
Balears, presenten a la Presidencia de la Cambra la següent 
es mena de transacció a la Proposició de Llei de Deelaració 
de Sa Canova d'Arta, com a Area Natural d'Especial Inte
res: Afegir a I'artiele 2 el següent apartat: 

2.-Queda exclosa de l'area descrita a l'apartat anterior, 
la zona anterior grafiada al planol annex i que esta delimita
da a l'est per la carretera d'accés, al nord per carrer, a l'oest 
per una línia paral·lela a la carretera, abans esmentada, si
tuada a 600 metres d'aquesta, i al sud pel límit de I'antigua 
urbanització. 

Afegir els nous artieles: 
Artiele 3.-eajuntament d'Arta podra e1assificar al seu 

planejament urbanÍstic municipal la zona descrita a l'apartat 
2n de l'article anterior, com a sol apte per a la urbanització, 
sempre que es compleixin les següents determinacions: 

a) La densitat maxima de població sera de 60 h./Ha. 
b) Les possibles edificacions no podran tenir una alta

na superior a 10 metres, en cap caso 
c) Es preveura la restitució del paisatge a l'estat primitiu 

en totes les are es no afectades per I'edificació, deixant no
més l'accés peatonal a la platja. 

Artiele 4.-eajuntament d'Arta podra autoritzar la cons
trucció d'un camp de golf i els seus accessos dins els límits 
de l'antiga urbanització que contemplava per a aquest ús. 

Artide S.-La superfície afectada pel repartiment de be
neficis i carregues de la possible urbanització permesa a I'ar
tiele 3r, sera en la seva totalitat la contemplada a l'antiga ur
banització. 

Suprimir a l'exposició de motius el paragraf que comen-

... 
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~a, «Concretament, l'espai» fins a «per encarrec d'organis
mes oficials». 

Firmat pels Portaveus d'AP-PL, UM i CDS». 

SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr .... 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Es una qüestió d'ordre, Sr. President. No, que creim que 

abans d'entrar ni a parlar d'aquesta esmena, s'hauria de veu
re I'artiele Ir que no té esmenes. 

SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia demana als Srs. Portaveus si acep

ten o no que es pugui tramitar en el seu moment oportú, 
I'esmena transaccional presentada. 

EL SR. TRIAY 1 LWPIS: 
Sr. President. Consideram que no és el moment proces

sal, pero ja que la Presidencia altera el funcionament regla
mentari, vull anunciar que no donam suport a la tramitació 
d'aquesta esmena. 

SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Portaveu. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Gracies, Sr. President. Nosaltres consideram que hi ha 

hagut temps i ocasions i moments per debatre aquestes qües
tions, i en aquest moment, no acceptam tampoc la tramita
ció d'aquesta esmena. 

SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Portaveu. 
Per tant, queda decaiguda i sense presentació I'esmena 

que s'ha dit, donat que, segons el nostre Reglament, necessi
ta I'acceptació de tots els Srs. Portaveus deIs Grups Parla
mentaris. 

Per tant, entram al debat i votació del Dictamen de la 
Comissió d'Ordenació Territorial, sobre aquesta Proposició
de Llei. 

Cartiele Ir no té esmenes presentad es. Procedeix, ido, 
sotmetre'l a votació. 

Deman, ido: Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de 
I'article Ir d'aquest Dictamen de la Comissió, es volen aixe
car drets, per favor? 

Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'aquest articJe 

Ir, es volen posar drets? 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Moltes gracies. 
Resultat de la votació: a favor, 25; en contra, 28; abs

tencions, 5. 
Queda, ido, rcbutjat l'article Ir d'aquest Dictamen de 

la Comissió que hem sotmes a votació. 
Rebutjat I'article Ir, aquesta Presidencia consideraria i 

demanaria I'opinió deis Srs. Portaveus, decaiguts els altres ar
ticles, perque si no es declara Sa Canova d'Arta, area natu
ral d'especial interes, pareix que no té cap coherencia tot el 
que es diu a partir d'aquest article. Deman al Srs. Portaveus 
si estan d'acord amb la Presidencia, que decauen els articles 

que fan referencia, concretament, com a punt de partida a 
l'artiele Ir. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Efectivament, consideram que hi ha Grups que han fet 

decaure definitivament aquesta Llei de protecció de Sa 
Canova. 

SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 
També ho consideram així, i demanam un torn d'expli

cació de voL 

SR. PRESIDENT: 
Molt bé. 
EIs altres Grups? No consideren res? 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
... (Deficiencies de so ) ... proposición. 

SR. PRESIDENT: 
Aleshores, aquesta Presidencia declara i obre, com a ex

plicació de vot, un torn de cinc minuts per a cada Grup Par
lamentari, comenyant pels que ho vulguin fer i ho demanin. 

Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra de Me
norca, té la paraula el Diputar Sr. loan May.ol. -

EL SR. MAYOL l SERRA: 
Gracies, Sr. President. Avui assistim a la continuació deis 

jocs de mans, deis interessos a la tramitació d'una Proposi
ció de Llei de Sa Canova que ara decau. Que passara dema? 
Dema ho veurem. Vul!, tanmateix, felicitar la fracció cohe
rent de la dreta, AP-PL, que ha mantingut fins al final una 
esmena amb coherencia amb els interessos que defensen 
aquesta Cambra, no ha sorpres ningú, així com tampoc su
pos no ha sorpres ningú que aquesta es mena hagi estat, fi
nalment, rebutjada per nosaltres. 

No hem acceptat aquesta esmena inacceptable ni hem 
acceptat aquesta transacció que consideram inacceptable, pels 
motius fonamentals i concrets que tantes vegades hem ano
menat. Cinteres i els valors de Sa Canova i la imminencia 
de les amenaces que pesen sobre ella. Interes i valors admesos 
d'una manera clara i explícita per I'estudi del Govern, que 
la considera dins la primera categoria d'interes i dins la pri
mera categoria d'arees amenac,::ades. Negar el valor ecnologic 
de Sa Canova és com negar el valor artístic de les pintures 
de Miró o de les pintures de Barceló. 

Pero em permetran que passi a parlar deis socis, em re
feresc als socis polítics, i em sembla molt greu que els Par
tits que admeteren i cregueren que aquests valors naturals 
són certs i que les amenaces eren certes, i ho manifestaren 
així dia 7 d'octubre, i consideraren que estava justificada la 
intervenció al Parlament, perque Sa Canova era valuosa i es 
podia defensar, hagin avortat la possibilitat de defensar Sa 
Canova i ho hagin avortat amb un forat, amb un residu per 
especular que s'ha presentat en diversos metodes, en diver
sos tamanys i en diversos metres quadrats. 

Si hi ha res a compensar, ja ho dirien eJs jutges i hi 
hauria mecanismes diferents per fer-ho, que deixar encara un 
forat per especular. Tanmateix ens va sorprendre una post u-
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ra tan diferent de la d'AP-PL al principi, postura que final
ment no ha estat diferent a I'hora de la veritat. 

Algú ben pensat ha dit que es volia treure I'espina de 
Mondragó, jo crec que tenim clar que no es tractava de treure 
espines, sinó de clavar fitores, i que la fitora no era prou 
grossa. 

Finalment, vull citar, per acabar, aquelles profetiques pa
raules del Sr. Quetglas, que ens dei a que hi hauria temps en 
Comissió per veure amb tranquil·litat les possibles maneres 
de defensar radicalment els valors ecologics de Sa Canova 
i a la vegada cercar compensacions per al poble d'Arta, com
pensacions que s'han discutit a base de parlar de metres qua
drats o de nombre de places quan jo crec que hauríem d'ha
ver tengut un altre lIenguatge i uns altres arguments dins 
aquesta Cambra. 

Res més. Moltes gracies. 

SR. PRESlDENT: 
Pel Grup Parlamentari UM, té la paraula el seu Porta

veu, Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. En primer 1I0c, do

narem una breu explicació, que precisament Sa Canova és 
un espai natural del qual nosaltres acceptam tot el valor eco
logic i paisatgístic que diu el Sr. Mayol que té, absolutament 
tot, i que esta en perill. 1 que, per tant, fa falta una llei per 
protegir-Ia, i a posta nosaltres varem votar que sí a la presa 
en consideració de la Proposició de LIei. 

Després li he de dir que, una vegada presentades les es
menes aquí, es va notar una disparitat de criteris, tan gros
sa, que tots vostes coneixen, i que feia que hi havia unes con
dicions molt difícils per arribar a un consens majoritari 
d'aquesta Cambra per donar sortida al problema de Sa Ca
nova. 1 jo he de dir, abans, com ja varem repetir el dia de 
la presa en consideració, que la Constitució Espanyola, no 
només contempla la protecció del medi natural, com a dret 
deIs ciutadans i la lIuita contra l'especulació que tots com
partim, també parla, a I'article 9, que hi ha una seguretat 
jurídica, que un senyor, quan fa unes inversions, té dret que 
no se'l confisqui, o sigui, que nosaltres deim que hem de pro
tegir, que ens agradaria que Sa Canova fos verge, el que pas
sa és que aixo té un límit i és que no hem d'atropellar la 
gent, i, a posta, perque no es pot atropellar la gent, no po
dem votar que sí a aquesta Proposició de LIei. 1 m'explicaré. 

Alla hi ha una serie de doblers invertits, dins Sa Cano
va, hi ha hagut una serie de transaccions, que fan que si 
nosaltres dei m, no es pot fer absolutament res, nosaltres deim 
a uns inversors, estam dient a aquests senyors, vos tes se'n va
gin als tribunals si volen recuperar el que és seu. 1 aixo, com 
a norma, com a principi, nosaltres entenem que és anar con
tra el principi de la seguretat jurídica, que és important, que 
és molt important perque és al TItol Preliminar de la Consti
tució. A posta, per aquestes raons, i també tenint en compte 
que el poble d'Arta, efectivament és un deIs pobies que no 
ha estat a temps al desenvolupainent turístic, i vaig dir aquí 
que molts d'artanencs han de venir al meu poble, a Capde
pera afer feina, perque no tenen 110cs de feina a Arta. Per 
tot aixo, nosaltres no podíem conformar-nos amb la protec
ció integral, malgrat ens agradi, perque, a més, aquesta Co
munitat Autonoma, per pagar realment el que s'ha invertit, 
perque aquí del que es tracta, al nostre entendre, és, no que 

es faci un negoci, pero sí que es puguin recuperar els doblers 
que hi ha invertits, aixo és el que pretenem. Ido bé, com que 
no pot ser zera, hem d'anar a cercar el mínim, que puguem 
donar satisfacció al poble d'Arta i que puguem assegurar el 
principi de la seguretat jurídica. 

A posta feia falta esmenar aquesta lIei. Pero també hi 
ha una altra cosa, una lIei d'ordenació territorial que no té 
un ample consens dins aquesta Cambra, és una lIei que esta 
destinada al fracas, i les condicions que hi havia abans de 
la sessió de la Comissió de diyendres passat perque hi ha
gués un consens, eren escasses, eren difícils, i a posta ha pas
sat aixo, aquesta retirada d'esmenes, francament no és el pro
cediment adequat per a una trarnitació de la lIei, estam, tenen 
tota la raó, que no hauria d'haver passat, pero no hi havia 
aquest clima, i a causa de la retirada de les esmenes, sí ha 
estat possible, entre la Comissió i el PIe, arribar a un con
sen s majoritari, que nosaltres entenem que, si bé no prote
gim Sa Canova al cent per cent, sí la protegim en un alt grau 
i sí donam sortida al principi, sí donam un suport al princi
pi de seguretat jurídica i una satisfacció al poble d'Arta. 

1 molt bé, i la transacció ha arribat a aquest PIe. 1 els 
dos Grups que han presentat la Proposició de LIei, legítima
ment, i ho entene, diuen que no. Pero jo només acabaré dient 
una cosa, o no és urgent I'aprovació de lIei, perque vostes 
no volen que s'aprovi avui la llei, o no els importa la protec
ció de Sa Canova tant com treure rendibilitat política. 

Moltes gracies. 

SR. PRESlDENT: 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 

seu Portaveu, Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. 9UETGLAS I ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. Molt breument, per inten

tar explicar algunes coses que el Sr. Mayal sembla no enten
dre, pero que a mi em pareix que estan bastant ciares. Jo 
demanava una tramitació, efectivament, en Comissió i en Po
nencia, sossegada i reflexiva, tranquil·la, efectivament, és el 
Diari de Sessions, i evidentment no ha estat així, ha estat 
més bé tirant a rocambolesca. Pero, el que sí és cert és que 
tant a la meya intervenció, dia 7 d'octubre, quan debatíem 
la presa en consideració d'aquesta llei, com al llarg de tota 
la tramitació, el Grup Parlamentari del CDS, el que ha ma
nifestat ha estat un interes, evidentment compensatori, i més 
que compensatori, un interes de no fer carregar al poble, al 
terme municipal d'Arta, uns costos comparatius que produei
xen un greuge, difícilment assimilable per a aquells que te
nen I'esperanr;a de viure i veure viure els seus fills al poble 
on varen néixer, cosa que avui es fa difícil dins Arta. 

Aleshores, jo crec que no hi ha lloc a sorpreses. Aixo 
ho varem dir, ho varem mantenir dins Comissió, on varem 
presentar una esmena tal vegada, no, tal vegada, no, una es
mena exhorbitada en relació amb el que era un sentir majo
ritari de la Cambra, efectivament, i per tant la varem retirar 
perque jugavem a un altre terreny de joc, i la varem retirar 
amb intenció de concertar un determinat concens sobre una 
solució, que donas solució a la nostra pretensió, a partir .d'al
tres plantejaments, a partir d'altres esmenes, etc. No ha estat 
possible. No va ser possible i lamentablement no ha estat 
possible fins avui mateix, fins moments abans d'aquesta ses
sió, una esmena transaccional, admessa per una majaría 
d'aquesta Cambra que garantiria, si no hagués estat pel vet, 

" 
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pellegítim vet deis Grups Parlamentaris SOCIALISD\ i PSM, 

la seva tramitació. 
Pero jo vull dir ben clarament que nosaltres hem man-

tengut, mantenim i mantendrem el nostre compromís amb 
dues realitats: la realitat d'un compromís, amb dues realitats 
que són el compromís d'Arta, amb un poble que ho demana 
i on nosaltres, com a Partit Polític no intentam fer un doble 
llenguatge de dir unes coses a Arta i unes altres al Parla
ment, intentam dir el mateix per tot arreu, i hem intentat, 
de vegades, cercar una solució a interessos locals que poden 
estar contraposats o en tensió amb un altre tipus d'interes
sos més generals, i un compromís amb el reconeixement d'una 
realitat que és més bé una realitat física que no jurídica. Jo 
ho vull dir, i en aquest sentit no compartesc I'argument del 
meu il·lustre col·lega Sr. Miquel Pascual, vull dir, un com
promís amb una realitat física d'una urbanització existent o 
les restes d'una urbanització, com li vulgui dir, pero que di
fícilment podríem entrar a qualificar com a espai natural pro
tegit un lloc que té faroles, estacions transformadores, tude
ries, etc., etc., unes realitats físiques, que fan d'aquest espai 
un espai molt peculiar, si més no. Hi ha valors defensables, 
i amb aquesta esmena queden perfectament defensats, molt 
defensats, és a dir, jo cree que en definitiva la severa limita
ció que s'imposa i que, en definitiva, donam la responsabili
tat al qui la té, quant al planejament urbanístic, que és l'Ajun
tament d'Arta, no cree jo que permeti excessius escandols 
sobre aquesta qüestió. Jo vull anunciar, vull reiterar clara
ment que els tres Grups proposants, tenint en compte que 
teníem la sospita, si no l'anunci ja més o manco evidenciat 
que els grups proposants no admetrien la tramitació d'éiquesta 
es mena, immediatament presentarem una Proposició de Llei 
exactament amb el mateix contingut de l'esmena, exactament 
el mateix, immediatament i per a la qual també demanarem 
una habilitació de terminis perque es tramiti per via d'urgen
cia, amb la qual cosa, aquesta suposadament té el suport 
parlamentari suficient per garantir que sera aprovada. 

Res més, em pareix' que aquest comportament del Grup 
del CDS és un comportament que respecta els seus compro
missos originaris i els seus compromissos polítics. Aixo es 
tot, i en aquest sentit, em pareix que estam demostrant la 
més absoluta de les coherencies. 

Gracies. 

SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa

raula el seu Po rtave u, Sr. Francesc Tri ay. 

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

dos vats unanimes de presa en consideració, octubre del 86 
i octubre del 87, hem arribat avui, ha arribat avui la majo
ria de dreta i de centre d'aquest Parlament a rebutjar la de
claració de Sa Canova com a are a natural d'especial intereso 
Declaració que mai no havia estat es menada a cap de les 
dues tramitacions que han tingut lloc a aquest Parlament. 
Si em permeten parafrasejar Groucho, el nostre amic, «de 
no-res no podíem arribar a major miseria». No esperin, Srs. 
Diputats, argumentacions sobre si Sa Canova té valors eco-
16gics, si té tortugues o voltors i si és o no part d'un ecosis
tema valuós. Esta prou estudiat, esta prou sabut, esta prou 
documentat. 

No esperin tampoc que desenvolupi aquí les contradic-

cions internes del Govern sobre aquest tema, el liberalisme, 
la flexibilitat d'un Conseller de Turisme, avui absent, quan 
tractam d'una area declarada centre d'interes turístic nacio
nal, amb 29.000 place s turístiques previstes al seu pla par
cial, un Conseller de Turisme que és capa<; de comptabilitzar 
la seva permanencia al Govern amb la seva discrepancia més 
notoria i manifesta amb aquest tipus de creixement i des in
teres per la naturalesa. Una societat cada vegada més sensi
bilitzada, més preocupada pel camí de I'urbanísme, de la de
fensa del paisatge i del territori de la nostra Comunítat, i 
avui mateix tenim una informació als diaris que cree que ha 
de fer reflexcionar tothom, com s'ha disparat brutalment I'any 
87 en relació amb l'any 86, la redacció de projectes d'edifica
ció a les Illes Balears, una societat cada vegada més preocu
pada per aquestes qüestions, cree jo, creim els socialistes que 
veu avui com els seus dirigents polítics, el Govern, els grups 
de centre i de dreta, la majoria del Parlament, en una pa
raula, estan cada vegada més presoners, més incapa<;os de 
decidir amb llibertat, més ai1lats de les autentiques preocu
pacions del present i del futur, no tan soIs del nostre territo
ri i de la nostra naturales a, sinó també de la nostra societat. 

Per que no hem acceptal la tramitació de I'esmena tran
saccional, Sres. i Srs. Diputats? EIs grups que volen urbanit
zar Sa Canova, que cree que aixo és el que més els junta, 
han tingut tota una llarga tramitació al Parlament per posar-se 
d'acord, si Sa Canova s'urbanitza, Sres. i Srs. Diputats, no 
sera amb el consentiment deIs socialistes, nos al tres la volem 
protegir, la volem verge, per cometre un greu atemplat con
tra una naturalesa cada vegada més escassa a les nostres illes, 
no comptin amb nosaltres, no ens hi involucrin, aquí no hi 
ha mals menors, tots els mals són majors, vostes no podien 
esperar altra cosa. No ens podien obligar a optar entre ma
tar Sa Canova d'una punyalada o de deu punyalades. Nosal
tres no volem triar aquesta decisió, nosaltres volem que Sa 
Canova visqui, que Sa Canova mantengui totes les seves po-
tencialitats naturals. . 

Per altra part, Sres. i Srs. Diputats, no ens sembla gens 
edificant, i aquí potser la paraula edificació soni a extrema
da ironia, no ens sembla gens edificant I'espectacle d'unes 
esmenes presentad es, retirades i tornades a presentar. Més pro
pi d'una sessió de teresetes, de titelles i de potxinel·lis que 
se sap que estan mogudes per uns fils, que no es veuen pero 
qtle tothom sap que hi són, que deIs integrants d'un Parla
ment, sobira al seu nivell, responsable i compromes amb el 
seu poble. 

Es diu que no es tracta més que d'una qüestió de xifres, 
d'una qüestió de quantitats, habitants, hectarees, xifres d'in
demnitzacions, xifres d'inversions, tot tipus de xifres, de pes
setes, en una paraula, i que aixo ha pesat sobre la decisió 
que avui aquí s'ha preso Srs. Diputats, per convertir aquest 
Parlament en llolja de contractació, en un parlament de mer
caders, no comptin amb el Grup Parlamentari SOCIALIS
TA. Aquesta és la justificació del nostre vot. 

Moltes gracies. 
(Aplaudiments). 

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

el Diputat Sr. Miquel Capó. 

EL SR. CAPO I GALMES: 
Sr President, Sres. ¡Srs. Diputats. Per explicar el vot 
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que hem tengut en aquesta llei de declaració de Sa Canova, 
nosaltres volíem dir que hem votat que no a aquesta llei per 
coherencia, per coherencia amb el que diguérem el dia de 
la seva presentació a tramit i en coherencia amb el que hem 
dit a totes les Ponencies, reunions i Comissions que hem fet 
i que avui fan que ens trobem aquí. 

El dia de la Comissió, el dia de la discussió a admissió 
a tramit d'aquesta llei, varem dir, per acabar la intervenció, 
i és al Diari de Sessions, «en el benentes que som partidaris 
de la protecció d'aquesta zona, segons hem expressat, vota
rem a favor de l'admissió d'aquesta llei com a mesura per 
poder negociar més bé una millor protecció compatible amb 
altres usos, i al llarg d'aquest desenvolupament de la Llei, 
hi haud solucions satisfactories de protecció paisatgística amb 
un més coneixement de causa i cercant millor els efectes». 

Amb aquesta fllosofia, nosaltres hem actuat tot el temps, 
Sr. Tri ay, de teresetes, res, tot el temps, sense que, per des
gracia, hagi estat possible poder negociar una millor protec
ció compatible. Ho hem intentat a la Ponencia i varem tro
bar postures tancades i, fins i tot, retirad es d'esmenes que 
mancaven possibilitats d'arribar a acords viables. Després de 
moltes manifestacions i especulacions, nosaltres mantengué
rem la nostra posició, en coherencia, amb responsabilitat, i 
amb voluntat per trobar solucions. A la Comissió es va in
tentar, pero una altra retirada d'altres esmenes, encara també 
mancaven més possibilitats d'arribar a acords, i es va dir dins 
la Comissió, i record que em vaig referir directament a vos
te, que era la nostra esmena, que estava plantejada per veure 
si s'arribava a acords. 

Hem procurat, fins fa un moment, fer una transacció, 
transaccionar i a posta hem mantengut tota la nostra postu
ra inicial, que hem llegit fins a aquesta votació. Nosaltres 
hem votat que no a la llei perque així ho diguérem, perque 
aqueixá llei no ens agrada! nü-ens agradava, la varem adme
tre a tramit, pero varem dir que no ens agradava. 1 no l'hem 
poguda canviar. Pero també vull dir que aquesta zona, tam
bé ho diguérem, és convenient que sigui protegida, tant des 
del punt de vista de massa forestal com per interes paisatgís
tic, com per la protecció de I'avi-fauna concentrada sobretot 
a l'area del torrent i a la zona de devora la mar. A posta 
també dins la Comissió i perque aixi ho diguérem, fins i t')t 
admetérem l'esmelia del PSM, que li donarem suport quan 
deia que anas a la part dreta del torrent. 

Aquests interessos generals fan necessari un grau de pro
tecció adient a la seva realitat, pero amb responsabilitat i amb 
e f ecti vi ta t. 

També és veritat que hi ha uns drets adquirits i que hi 
ha unes inversions, com s'ha dit, unes inversions fetes, priva
des, que nosaltres no podem despreciar ni oblidar, almanco 
per ser coherents també amb la nostra forma de pensar, amb 
la nostra ideologia, la nostra ideologia que fa que estiguem 
asseguts a aquest lloc d'aquesta Cambra, en lloc d'estar as
seguts a un altre, pero, és la nostra ideologia. No hem anat 
a discutir la seva quantificació perque no hi ha hagut possi
bilitat de fer-ho, i, si se'n recorden dins la Ponencia varem 
demanar que es demanas un dictamen jurídic o que es de
manas sin informacions, planols, etc., i no hi va haver mane-

ra, no ens ho consentírem, pero sí és cert que aquesta llei 
que hem votat ara no contemplava, en absolut, cap compen
sació d'aquests drets adquirits. Per aixo també l'hem votada 
en contra. 

També és veritat que hem de ser justs amb el poble 
d'Arta, donant-li possibilitats de poder aprofitar eco no mica
ment els beneficis derivats del turisme, aprofitament neces
sari pel propi desenvolupament d 'Art a, que acondueixi al po
ble una millor qualitat de vida i una millor visió de futur 
esperan<;ador. 1 aquesta llei votada no ens agradava, perque 
no contemplava res d'aixo. A posta I'hem votada en contra. 

Finalment, el temps és curt, aquesta llei no contempla
va un grau de protecció compatible amb altres usos que no
saltres, des del primer dia, com he llegit, ho varem reivindi
car, i que continuam creient, creim que aixo és possible. 1 
amb aixo no vull dir, i és important perque el Sr. Triay, per 
una altra vegada m'ha tornat a fer referencia al mateix, amb 
aixo no vull dir ni he dit mai, que s'hagin d'autoritzar cons
truccions per albergar 27.üOO places, 27.üOO habitants, ni 27, 
ni 25, ni 20, ni 15, jo d'aixo no n'he parlat mai. 1 li vaig 
dir dins la Comissió que I'única vegada que s'havia parlat 
de 27.üOO habitants era voste al PIe, que consta al Diari de 
Sessions. Que jo no ho he comentat mai, ni hem pensat 
mai en alXO, perque sempre hem pensat que seria un disba
rat, un disbarat, no concordant amb el que diguérem el pri
mer dia, que nosaltres encara mantenim. Varem dir que són 
pos si bIes altres usos, i també varem dir que I'home ajuda 
a conservar la naturales a, sobretot la massa forestal si s'esta 
en un equilibri raonable que ho permeti, i nosaltres cercam 
aquest equilibrio 

En conseqüencia, hem votat que no, pero que quedi ciar 
que hem de repetir el mateix que el primer dia, som partida
ris de la protecció d'aquesta zona, trobarem solucions satis
factories de protecció paisatgística, per aixo, per tal d'acon
seguir aquests objectius que s'han comentat, sense les 
possibles carregues que ens imposava aquesta que hem votat 
avui, amb el suport deIs interessos del poble d'Arta i amb 
els ulls posats en la protecció paisatgística necessaria per a 
un turisme selecte i de qualitat, que és el motor i el futur 
de les nostres iHes, nosaltres, conjuntament, i en aquest mo
ment conjuntament amb el Partit del CDS i el Partit d'UM, 
nosaltres lliuram el projecte de llei a la Mesa del Parlament, 
si ens l'admet, dient, com molt bé ha dit el Sr. Quetglas, que 
demanarem una habilitació de terminis i procediment d'ur
gencia. 

Moltes gracles. 
(Aplaudiments). 

SR. PRESIDENT. 
Sr. Portaveu, Sr. Portaveu, jo li prec, agraesc molt el lliu

rament, que dema la dugui al Registre, en hores habilitades, 
perque no és la manera de lluirar-Io. 

Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats, acabat l'Ordre del Dia assenyalat 

per a avui, s'aixeca la sessió. 
Bones tardes. 
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