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SUMARI 

l-) Preguntes: 1) R.G.E. núm. 556/88, presentada pel Diputat Sr. Llorenr Rus i Jaume, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, amb la formulació següent· 

«Amb quina mesura efectua la Conselleria d'Indústria i Comerr les revisions d'inspecció tecnica a 
totes les atroccions mecimiques de jires, tant tronseünts com residents en aquesta Comunitat Autónoma?». 

2) R.G.E. núm. 543/88, presentada pel Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets, del Grup Parlamentari PSM
EEM, amb la formulació següent: 

«Quin impuls ha donat la Conselleria d'Agricultura a les Agrupacions de Defensa Sanitaria?». 
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3) R.G.E. núm. 553/ 88, presentada pel Diputat Sr. loan Mayal i Serra, del Grup Parlamentan' PSM-EEM, 
amb la formulació següent: 

«Pensa la Conselleria d'Educació i Cultura exercir alguna actuació per mantenir les característiques 
historiques de la Torre de Defensa de Fornells en base a la intenció de la Direcció General de Costes 
del MOPU de convertir-la en Far?». 

4) R.G.E. núm. 544/ 88, presentada pel Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets, del Grup Par/amentari PSM
EEM, amb la formulació següent: 

«Com té previst el Govern de la CA.IR suplír les mancances del sistema d'urgimcies mediques en 
el medi rural que causen un gran descontent entre la població i entre els metges?». 

5) R.G.E. núm. 554/ 88, presentada pel Diputat Sr. loan Mayol i Serra, del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
amb la formulació següent: 

«L'absencia de representació de l'Ajuntamen! de Pollenr;a a la roda de premsa de presentació per par! 
de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis per a Catalunya i Balears, deIs Fons del Museu 
Anglada Camarassa de Pollenr;a i la presencia en aquest acte del Presiden! del Govern de la Comuni
tat Autónoma fan pensar que el traslla! de la col·leccíó de pintures i dibuixos del marc on fou creada 
¡del Port, on visqué el pintor, respon a una intervenció premeditada. 
Quina ha estat, doncs, l'actuacíó del Govern en aquest afer abans i després de I'adquisició d'aquest 
fons art{stic per part de «La Caixa»? 

6) R.G.E. núm. 557/ 88, presentada pel Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets, del Grup Parlamentari PSM
EEM, amb la formulació següent: 

«Quina ha estat I'actuació del Govern de la CA.LB. davant l'aturada d'activitats de l'Empresa 
SPANTAX?». 

IJ.-) InterpeJ.Jadó: R.G.E. núm. 285/ 88, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la política 
d'arxius i biblioteques. 

IIL-) Proposidons no de Llei: 1) R.G.E. núm. 1468/ 87, presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM, relativa 
al reconeixement deis drets del poble Saharia. 

2) R.G.E. núm. 106/88, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la creació de la coordi
nadora d'Arxivers i Bibliotecaris de les IlIes Balears. 

IY.-) Dictamen de la COlDÍssió d'Ordenació Territorial sobre la PROPOSICIÓ DE LLEL presentada pel PIe 
del Consell Insular de Menorca, R.G.E. núm. 1028/ 87, relativa a la Dec!aració de la zona litoral i boscosa 
de la Costa Sud del Terme Municipal de Ciutadella, compresa entre l'Arenal de Son Xoriguer i Cala Ga/da
na, com a Area Natura/ d'Especial Interes. 
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1.-1) 
EL SR. PRESIDENT. 

Sres. i Sr. Diputats. bones tardes. 
Comen~ 1'Ordee del Dia que hi ha flxat per a avui, 

comen~t pel Capítol 1 de preguntes, i per formular la Pre
gunta registrada amb el n? 556/88 sobre ~es revisio?s d ins
pecció tecmca a totes les atraccions mecAni~ues de flres, tan~ 
transeünts com residents a aquesta Comurutat Autónoma, te 
la paraUla el Diputat Sr. Lloren~ Rus i Jaume. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 
Moltes gracies, Sr. President. 
La Pregunta és, com voste molt bé ha dit, en quina me

sura efectua la Conselleria d'lndústria i Comer~ les revisions 
d'inspecció tecnica a totes les atraccions mecaniques de fI
res, tant transeünts com residents a aquesta Comunitat 
Autónoma. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDEN'P. 
Per contestar, té la paraula el Sr. Conseller d'Indústria. 

EL SR. CONSELLER D'INDUSTRIA 1 COMER<;: (Gas par 
Oliver i Mut): 

Gracies, Sr. President. 
La resposta és moIt breu, quant a la Conselleria de Co

mer~ i Indústria, concretament, tenim competencies i ens per
toquen aquelJes revisions que fan referencia a les instal ·la
cions electriques. En aquest cas, hem de dir que, quant a 
la part d'alta tensió i a la xarxa de baixa, es varen fer aques
tes instal·lacions per part de GESA, segons ens va lliurar les 
certiflcacions com mentre aquestes instal·lacions eren correc
tes. Quant a la part de la i~stal·lació interior, es va demanar, 
com es fa sempre, el butlletí d'instal·lador per a cadascuna 
d'aquestes casetes, i així es va fer, amb I'autorització previa 
de I'enganxament a la part electrica. 

EL SR. PRESIDEN'P. 
Sí, el Sr. Rus té la paraula. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 
Moltes gnkies, Sr. President. 
Sr. ConselJer, la veritat és que la res posta no em deixa 

satisfet en absolut, sobretot no em deixa satisfet perque hi 
ha manifestacions de personal de la seva ConselJeria, con
cretament, del Director General que, en una data, abans que 
es produÍs un determinat accident a un deis aparells meca
nics de la fira d~l ram, manifestava que aquest any, per qües
tions tecniques, la Direcció General d'Indústria de la Comu
nitat Autonoma no havia pogut realitzar cap tipus d'inspecció 
directa al recinte. La primera subpregunta seria, altres anys 
se'n feien? Ara bé, també deia aquest senyor que, en cas que 
hi hagués accidents, la responsabilitat seria per a Indústria 
de forma subsidiaria, ja que hauria d'encarregar-se de de
manar i exigir determinades responsabilitats si així succda. 
Jo, atenint-me a les Memories de la seva Conselleria del 87 
i 88, aquí on voste parla de control i inspecció, repetidament, 
i endemés, en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autonoma 
de les Illes Balears de dia 17 de novembre del 84, diu «apro
var el ti pus de taxa de quantia fixada inherent deis serveis 
transferits, segons Reial Decret 2570/84, etc., etc.» Bé, un deIs 
serveis transferits, l'apartat 104.4., posa reconeixements perio-

es traben aquestes associacions, agrupacions de defensa sa
nitaria en aquest momento 

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

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

Gracies, Sr. President. 
Al llarg de la campanya d'erradicació de la pesta por

quina africana i a través deIs contactes tenguts amb l'Agru
pació de Criadors de Porquí de les Balears es va incentivar 
la formació de grups inicials de sanejament que és el primer 
pas, com sap voste, per a la constitució de les agrupacions 
de defensa sanitaria. Per aixo, es va facilitar una assessoria 
a l'esmentada associació i es va aconseguir la formació de 
32 grups socials de sanejament, que concretament eren el d'Al
cúdia, Algaida, Arta, Ariany, Binissalem, Campos, Capde
pera, Consell, Felanitx, Inca, LIoseta, Llucmajor, Lloret, LIu
bi, Manacor, Montuüi, Maria, Muro, Palma, Petra, Pollen~ 
Porreres, Santanyí, Ses Salines, Santa Maria, Sant Joan, Sen
celles, Sineu, Santa Margalida, Búger, Selva, Sa Pobla, Vil a
franca i Alaró. 

De tots aquests grups inicials, molts varen resultar in
viables, precisament, per tenir un petit nombre d'explotacions 
inscrites i, de fet, s'han constitult dues associacions de de
fensa sanitaria, una a Campos i una altra a Consell, i en 
aquests moments estan en període de formacjó la de Fela-
nitx i la d'Algaida: ~ 

Sense dubte, ha influit que hi hagi hagut una formació 
tan curta, en nombre d'agrupacions de defensa sanitaria, l'exi
gencia de la propia reglamentació a nivell estatal que han 
de reunir aquestes explotacions agrícoles. Es a dir, es dóna, 
per un costat, que la majoria de les nostres explotacions por
quines, no són explotacions porquines strictu sensu, sinó que 
són complementaries i marginals a altres explotacions agrí
coles i són de petit nombre d'animals, i l'adaptació a la nor
mativa vigent que exigeix, unes inversions bastant importants 
com són un gual sanitari, el tancat de tota la finca, posar 
un sistemes de reixes contra mosques i ocells, etc., moltes ve
gades aquestes petites explotacions no consideren que sigui 
rentable fer-les. 

Per una altra part, la mateixa llei a nivell estatal esta
bleix un entramat burocratic que, naturalemnt és d'obligat 
compliment tant per l'Administració Autonomica com per la 
Central, per aconseguir ajudes per poder fer aquestes agru
pacions. S'exigeix el CIF, el certificat d'estar al corrent deIs 
pagaments de la Seguretat Social, en el cas de tenir personal 
assalariat, etc., i aixo és també una dificultat per a aquestes 
petites explotacions. 

J..:Agrupació de Defensa Sanitaria de Campos va ser 
autoritzada el juliol del 87 i encara, a la data d'avui, encara 
que realment es pot demostrar que per part de la Conselle
ria es va tramitar a Madrid amb tota la celerítat possible, 
avui encara no ha rebut la subvenció per poder acollir-se, fer 
el que és previst a la LIei. 

Aixo ha fet que les altfes Agrupacions, a la vista d'aquest 
retard, per altra part, com sap voste, no sempre és per mala 
voluntat, sinó perque la mecanica burocratica és així, tant 
del Ministeri com deIs serveis d'Intervenció, pot ser aixo ha 
influit també a desmoralitzar una miqueta la creació d'aques
tes Agrupacions de Defensa Sanitaria. Per exemple, l'Agru-

.. 
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dics reglamentaris, i després parla de reconeixements a in
dústries de temporada, reconeixements a noves instal·lacions 
de qualsevol tipus d'indústria. Si a més, arnés tenim en comp
te que en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autonoma de 
les Illes Balears es parla de les famoses empreses instal·lado
res d'aparells elevadors que efectivament depenen, la conces
sió d'aquest tipus de permissos, de la seva Conselleria i que, 
efectivament, la responsabilitat de les revisions és d'aquestes 
empreses, pero que sempre la Conselleria es reserva la facul
tat de fer inspeccions pel seu compte, crec que, la veritat, 
aplicant una mica de responsabilitat a la feina, de responsa
bilitat política, crec que s'haurien d'esmenar i fer determina
des inspeccio'ns, perque no tornassin succeir determinats ti
pus d'accidents. 

Moltes gn'icies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, el Sr. Conseller d'Indústria té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'INDUSTRIA 1 COMERC;: (Gaspar 
Oliver i Mut): 

Gn'icies, Sr. President. 
Sr. Rus, francament, voste va d'una part a l'altra, i m'esta 

parlant d'uns temes que no són precisament aquests. Voste 
m'ha parlat d'aquells temes alla on sí nosaltres tenim com
petencia i alla on sí podem fer aquestes revisions, pero, en 
aquest cas concret, ja li he dit que no hi ha res reglamentat. 
Tal vegada li hauré de recordar quina és la competencia que 
té Indústria, tant de bo poguéssim reglamentar, varem inten
tar reglamentar sobre ascensors i ens varem tirar el Decret 
per aval!. Jo li he dit, únicament i exclusivament que nosal
tres tenim competencies en allo que autoritzam, i que hem 
de fer inspeccions amb el que autoritz;am. 1 les inspeccions, 
Sr. Rus, li puc dir que, quant a l'arta tensió, es varen fer per
que es va personar un tecnic alla. 1 res més, Sr. Rus. Les 
coses són així, i no parlem de responsabilitat, per favor, i 
no vulguem donar la responsabilitat a una Admini~tració com 
voste ha dit, sí senyor, ho ha dit, com voste ha dit, quan 
realment la responsabilitat, tal vegada, és perque aixo no esta 
reglamentat. Li podria llegir, per exemple, pero no ho faré, 
per evitar molesties a la Cambra, l'article 48 de la Llei d'Es
pectacles que pertoca a l'Ajuntament o també l'article 49, vos
te llegeixi quan fa referencia que també sera precisa la !li
cencia d'obertura a carrec de l'Ajuntament. 

1.-2) 
EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la Pregunta següent, que és la registrada amb 
el n? 543/88, sobre agrupacions de defensa sanitaria. Per 
formular-la té la paraula el Diputat Sr. Sebastia Serra i 
Busquets. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. Conseller d'Agricultura, la pregunta és molt senzilla, 

les Agrupacions de Defensa Sanitaria, com molt bé sap vos
te, millor, tal vegada, que no aquest Diputat, són un instru
ment que pot ser important i necessari per a una bona sani
tat a tota la ramaderia de les IIles Balears i, sobretot, per 
a problemes de pesta africana i pesta classica. La nostra pre
gunta és, quin impuls ha donat el seu Govern perque n'exis
teixin diverses a les mes Balears i a veure en quina situació 

pació de Defensa Sanitaria de Consell, en aquests moments, 
esta autoritzada, des del novembre del 87 fins a aquesta data, 
encara no ha pogut reunir tota la documentació que és ne
cessaria per accedir a les ajudes, i dia 1 de marr;:, precisa
ment, li varem tornar recordar que era necessari que reunís 
aquesta informació per poder-li tramitar les ajudes. 

Quant a les Agrupacions de Defensa Sanitaria d'AIgai
da i Felanitx, estam pendents que ens comuniquin la data 
en que podran efectuar la segona inspecció reglamentaria per 
verificar si s'han efectuat les millores que preveu la llei i que 
es varen exigir a la primera visita. 1, com sap molt bé voste, 
durant l'any 1988 destinam 1 milió de pessetes per a ajudes 
específiques a les Agrupacions de Defensa Sanitaria. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Serra. Molt breument, que els resten 30 segons. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí, pero el Conseller se n'ha menjat 4, de minuts. 

EL SR. PRESIDENT: 
És igual, han passat els 5 minuts. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Bé, Sr. Conseller. Només li contestaré molt concretament 

respecte de la darrera que ha esmentada voste, que és l'Agru
pació de Campos. Durant un any, l'Agrupació de Campos 
ha dut tramits burocratics davant la Conselleria, amb infor
mació, algunes vegades bastant defectuosa, conáetament a 
l'estiu del 87, amb papers que els sol·licitaven els serveis ce n
trals de la Conselleria que no eren els que s'havien de me
nester i creant una certa confusió i, al mateix temps, amb 
uns canals informatius que, almenys consideram nosaltres, 
no són els més adequats per al tractament de la problemati
ca d'uns pagesos, que cal anar més cap a ells que no haver 
d'anar ells a UIlS serveis burocratics de la Conselleria. És a 
dir, la burocracia estatal que voste denunciava i que nosal
tres denunciam, es veu complementada amb una burocracia 
excesiva, en aquest cas, per part de la Conselleria. 1, al ma
teix temps, també voldríem fer un crit d'atenció al tema del 
monopoli empresarial deIs criadors de porquí que, en aquest 
cas, pensam que no són els que haurien de ser interlocutors 
més valids, sinó precisament una gent que, pel seu compte, 
va fent feina i que cal que tengui un ajut molt decisiu de 
la Conse!leria. Pensem que si es volen impulsar aquestes as
sociacions, hi ha d'haver ajuts directes com els que preveuen 
els Pressuposts del 88, pero sobretot una tasca funcionarial 
burocratica d'acostaInent al ramader, com a única alternativa. 

Gracies per la benevolenr;:a, pero és que el Conseller ha 
llegit un testamento 

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

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

Gracies, Sr. President. 
Molt curto Sr. Diputat, si és cert el que voste diu, i jo 

no tenc per que dubtar de les seves paraules, no era la meva 
informació aquesta, jo em compromet a averiguar si aixb és 
així i a donar-li a voste una explicació per escrit del que ha 
passat, i a reafirmar que evidentment a la Conselleria, des 

~ 
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del nostre punt de vista, estam totalment per donar supo~ 
i precisament per evitar que, des de la nostra part, es pUgUl 
retardar qualsevol cosa per ajudar a la creació de les Agru
pacions de la Defensa Sanitaria. 

1.-3) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la Pregunta n? 553/88, sobre la Torre de 
Defensa de Fomells, té la paraula el Diputat Sr. loan Mayol 
i Serra. 

EL SR. MAYOL I SERRA: 
Grades, Sr. President. 
El Pla de Senyalització del Litoral del Ministeri d'Obres 

Públiques i Urbanisme, preveu la realització d'una balisa so
bre la Thrre de Sant Antoni, un edifici del segle XVII, situat 
a la Badia de Fomells de Menorca i catalogat com a monu
ment historie militar. La Consellería de Cultura té noticies 
d'aquest projecte i té una postura clara al respecte? 

EL SR. PRESIDEN'r. 
Per contestar té la paraula la Consellera de Cultura, Sra. 

Maria Antonia Munar. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIÓ 1 CULTURA (Ma
ria Antonia Munar i Riutort): 

Sí, Sr. Mayol. La Conselleria d'Educació i Cultura en
tén que la torre.- de defensa de Fornells esta sotmesa al De
cn!t de Protecció de 22 d'abril del'1949, i que té per conse
qüencia la consideració de me, i de conformitat amb el que 
es preveu a la Disposició Adcticional Segona de la LIei 16/85, 
del Patrimoni Historico-Artístic Espanyol. En conseqüencia, 
i vull manifestar que la Conselleria no té cap coneixement 
del que pensa fer la Direcció General de Costes, de convertir
la en far, no obstant aixo, el que sí li puc dir és que en tot 
cas, qualsevol projecte de reforma que es pretengui de fer 
en aquest sentit, haura de ser examinat per la Comissió de 
Patrimoni Historico-Artístic, sense l'aprovació de la qual, 
I'obra realitzada es podria considerar ¡¡·Iegal. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Sr. Mayol. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Bé, jo esper no haver de denunciar una obra il·legal aquí, 

esper que aquesta pregunta serveixi com a notificació de l'exis
tencia d'aquest projecte i que la Conselleria actu! en conse
qüencia, abans que arribin els fets consumats. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIÓ 1 CULTURA (Ma
ria Antonia Munar i Riutort): 

En prenc bona nota. 

I.-4) 

EL SR. PRESIDENT: 
Per formular la pregunta següent, que és la registrada 

amb el n? 544/88, sobre les mancances del sistema d'urgen
cies mediques al medi rural, té la paraula el Diputat Sr. Se
bastia Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
No és la voluntat del Grup Parlamentari PSM-EEM, for-

mular preguntes només quan hi ha protestes ciutadanes j a1-
gunes vega des, fios i tol. accidents greus, diguem-Ios acci
dents, com qualque jove mort o greus descontents en el 
sistema de salut de la Comunitat. Pero. és un sentir de met
ges, de professionals de la sanitat en general i de la pobla
ció, que en el medí rural, el sistema d'urgencies mediques 
té unes greus deficiencies i, de fet. ens demanam, quina fei
na fa la ConseUeria de Sarutat per resoldre-les. 

EL SR. PRESIDENT. 
Per contestar, té la paraula el Conseller de Sanitat, Sr. 

Oliver. 

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

Gracies, Sr. President. 
Primer, Sr. Serra, Ji voldria dir que, quan es refereixi a 

l'assistencia sanitaria de la Seguretat Social, digui també que 
nosaltres no hi tenim cap competencia. És una competencia 
pura de l'Adrrúnistració Central. Actualment, en virtut de I'es
tablert a l'Ordre Ministerial del Ministeri de Treball, Sanitat 
i Seguretat Social, de 9 de setembre del 81, les Delegacions 
Territorials del Ministeri, avui Direccions Provincials, són les 
facultades per autoritzar en el me di rural, ¡'establiment de 
grups de metges del mateix partit o de partits confinants, 
perque alternant-se entre ells, se substitueixin i atenguin els 
diumenges, festius i els capvespres de les vísperes als corres
ponents serveis a les seves demarcacions. També es podra 
autoritzar aixo I.a resta deis dies de la setmana, des de les 
5 del capvespre fins a les 9 del matí. 

Aquesta autorització es concedeix o es denega, previa 
forll1ació d'expedient oportú que s'inicia amb la sol· licitud 
deis interessats a la Direcció Provincial del Ministeri de Sa
nitat i Consum, al qual es recapta informe deis Directors Pro
vincials de l'lnstitut Nacional de la Salut, deIs Col·legis Pro
fessionals, deis Ajuntaments afectats i d'aquesta Conselleria. 
Concedida l'autorització per la Direcció Provincial del Mi
nisteri de Sanitat i Consum, aquesta informa els organismes 
informants. És preceptiu que als Ajuntaments, entitats me
nors de població, 1I0cs de la Guardia Civil i oficines de far
macia de la demarcació, així com als consultoris i domicilis 
deIs sanitaris, han d'estar exposats els corresponents torns i 
I'encarregat o encarregats de prestar el corresponent servei 
en tot moment, assenyalant el lloc i el número de teleíon, 
si el tenguessin, on s'hauran de recollir les demandes d'assis
tencia. 

Nosaltres pensam, de totes formes, que quan es desen
volupi el Pla d'Ordenació Sanitaria, amb la creació de cen
tres de salut, amb els torns de metges de guardia amb pre
sencia física, I'assistencia d'urgencia deis pobles quedara 
resolta satisfactoriament. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT. 
Sí, el Sr. Serra té la paraula. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí, jo vull recordar al Sr. Conseller que els metges titu

lars sí són competencia del Govern de la Comunitat Auto
noma, recordar-li també la urgencia d'una coordinació real, 
efectiva i efica~ amb I'INSAWD i recordar també que no 
podem esperar que un futur pla sigui aprovat, que hi pugui 
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haver també unes futures trasferencies, etc., etc., a esperar que 
el servei d'urgencies mediques al medi rural estigui per resol
dre. Així com el ConseIler ha contestat, amb moIt bones pa
raules, hem de dir que no es resol cap deIs problemes plan
tejats al medi rural que moltes vegades tenen una assistencia 
medica tercermundista. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Conseller de Sanitat té la paraula. 

EL CONSELLER DE SANlTAT 1 SEGURETAT SOCIAL 
(Gabriel Oliver i Capó): 

Gracies, Sr. President. 
Miri, els metges titulars són funcionaris nos tres mentre 

són metges de salut pública, no mentre, per obligació, per 
precepte legal, són metges d'assistencia sanitaria de la Segu
retat Social. En aquest aspecte, no depenen en absolut de 
nosaltres, sinó d'INSALUD. A part d'aixo, el Pla d'Ordena
ció Sanitaria no s'ha d'aprovar, esta aprovat, i nosaltres hem 
fet tot el que corresponia, per part de la Comunitat Autono
ma, com és el Pla d'Ordenació Sanitaria, com els edificis per 
poder albergar tots aquests centres de salut, i jo crec que 
aquesta frase feta, seva que no hi ha prou coordinació, a mi 
m'agradaria que ens en donas proves. És a dir, nosaltres, tant 
amb el Ministeri de Sanitat com amb INSALUD, duim una 
coordinació molt bona, i la prova és que mensualment, una 
o dues vegades tenim reunions amb INSALUD, esta a punt 
de firmar-se la Comissió Mixta Ministeri de Sanitat
INSAWD, dins el Consell General Interterritorial, maxim or
gan de la salut, som un deis representants, i, a més arnés, 
dins l'Institut CarIes IIl, que és I'organ maxim d'investigació 
del sistema naciop.al de salut, som un deIs dos únics repre
sentants de les Comunitats Autonomes sobre desset. 

Gracies. 

l.-S) 
EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la següent Pregunta, que és la registrada amb 
el n~554/88, sobre el fons del ' Museu Anglada Camarassa 
de Pollen¡;:a. Per formular-la, té la paraula el Diputat Sr. loan 
Mayol i Serra. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Gracies, Sr. President. 
En el Port de Pollen¡;:a hi havia, i ja hem de parlar en 

passat, practicament, un petit Museu, de petit tamany, pero 
gran en valor artístic, i fa poques setmanes s'ha anunciat que 
aquests fons pictorics passaran a Palma, gracies a l'adquisi
ció per una institució bancaria a la família del pintor. A la 
roda de premsa on aquest anunci va ser fet públic, hi va par
ticipar el President de la Comunitat Autonoma i, així com 
tant la Caixa com la famíIia mereixen un reconeixement per 
la definitiva salvaguarda d'aquest patrimoni, ens demanam 
a quin motiu obeia la presencia del President de la Comuni
tat en aquesta roda de premsa, si hi ha garanties que queda
ra a Mallorca i com és que no s'ha fet cap intent que es 
conegui, almanco, per tal que aquest fons pictoric quedas 
a l'entorn on va ser creat, que és precisament el Port de Po
llen~a en gran parto 

EL SR. PRESIDENT. 
Per contestar, té la paraula el Vice-president del Govern. 

EL SR. VICE-PRESIDENT (loan Huguet i Rotger): 
Gracies, Sr. President. 
I gnkies també al representant d'EEM-PSM per fer 

aquesta pregunta, i sobretot que hagi coincidit avui, que hem 
tengut l'oportunitat, també, en nom del President, d'assistir 
a un contacte amb el mateix President d'aquesta entitat ban
caria que voste ha esmentat i on per tant, hen parlat també 
precisament d'aquest tema. Dir que l'assistencia del President 
a aquella roda de premsa va obeir, simplement i darament 
a una invitació, a la qual ell va acudir, com hi he acudit avui 
jo també, a aquesta invitació, com a President en funcions 
del Govern de la Comunitat Autonoma. 

En segon lloc, voste coneix perfectament el valor artís
tic i pictoric d'aquesta obra, sap perfectament en quin estat 
es troben certes pintures, i sap també perfectament que, o 
era una entitat bancaria que, tam de bo faci moltes més ac
tuacions d'aquestes, que pugui recuperar una obra, restaurar-la 
i, a més a més, garantir la seva permanen<;a aquí, a les Illes 
Balears, o, si no, s'hagués vist greument perjudicada al llarg 
del temps. Que vol dir aixo? Que aquesta obra pictorica que
dara a les Illes Balears, que no solament es restaurara, sinó 
que, a més arnés, com voste sap i com ja s'ha anunciat, 
es restaurara també un edifici historic com és el Gran Hotel 
perque sigui aquest Museu. Amb un avantatge, a més arnés, 
que la possibilitat de ser visitada i contemplada aquesta obra 
pictorica s'incrementa moIt, moItíssim, per tant jo no quali
ficaria d'un afer aquestes circumstancies, sinó que es tracta 
d'agrair a aquesta entitat, d'agrair que es faci la restauració 
d'aquestes obres i sobretot, aixo sí, que ha estat un tema que 
ens ha preocupat, que es garanteixi que quedin aquí, a les 
Illes Balears. 

Moltes gracies. 

~ 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat, Sr. Mayol. 

EL SR. MAYOL I SERRA: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. Vice-president, he de dir que m'ha preocupat mol

tíssim el fet d'aquesta concepció demogrMica de la situació 
de les obres d'art, perque ens podem veure que, si realment 
el valor més important és que més gent la pugui visitar, aques
tes col ·leccions poden acabar a Londres o a Madrid. Veig 
que també em confirma que l'actitud del Govern de la Co
munitat Autonoma ha estat passiva en aquest tema, és a dir, 
ha assistit com a convidat de la Caixa, a la qual, insistesc, 
no vull criticar en absolut des d'aquest escó, perque pens que, 
efectivament, ha estat una labor positiva la que ha fet en 
relació amb aquest tema. Ara, jo el que em deman és l'acti
tud del Govern abans i durant aquestes qüestions, i abans, 
aquest Museu havia estat sotmes al més gran abandó, no hi 
havia hagut cap iniciativa perque quedas a PolIen¡;:a, i aquest 
ha estat el motiu pel quaI hi ha hagut d'intervenir una insti
tució bancaria. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, per contestar té la paraula el Vice-president del 

Govern. 

EL SR. VICE-PRESIDENT (loan Huguet 
Sí, gracies, Sr. President. 

Rotger): 

1 ¡ 

~ 
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Sempre estam amb els tapics, no s'havia fet res. Hi ha 
possibilitats reals, pressupostaries, econarniqu~s, ,e~ aques~ 
Comunitat Autonoma per restaurar un valor plctonc com es 
aquest, posar-lo en condicions? Voste sap perfectamen~ que 
als Pressuposts, per a adquisició d'obres d'art, a partlr de 
60-10, hi ha 1.250.000,- Pts., 1.250.000,- Pts. El que ha de 
fer la institució en aquest moment, i crec que nosaltres ens 
hem preocupat, és assegurnr que efectivament quedi aquí, que 
quedin aquestes obres a les nostres illes, i aixo és el que esta 
garantit, i em cregui, mentre continuem en aquests escons, 
impulsarem tota aquella iniciativa, tant pública com priva
da, que sigui de restauració, d'adquisició d'obres d'art i de 
conservar el nostre patrimoni, vengui d'on vengui. 

Moltes gracies, Sr. President. 

1.-6) 
EL SR. PRESIDENT. 

1 passam a la darrera Pregunta, que és la registrada amb 
el n? 557/88, sobre I'aturada d'activitats de l'empresa SPAN
TAX. Per formular-la, té la paraula el Diputat Sr. Sebastia 
Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
El conflicte laboral més important que hi ha hagut en 

aquestes illes els darrers temps, sense dubtes és l'aturada d'ac
tivitat sense previ avÍs de l'empresa SPANTAX i, segons no
saltres, dins la més dubtosa de les legalitats o, més ben dit, 
dins la maxima il·legalitat. El Govern de la Comunitat, qui
na actuació ha tengut davant aquest problema laboral tan 
important? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, per contestar té la paraula el Conseller de Transports. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPORTS 
(Pius Tur i Mayans): Encara que sigui una mica topic, hem 
de contestar a la Pregunta que formula el Diputat Sr. Serra, 
dient que estam mancats de competencies per intervenir en 
aquesta qüestió d'una manera executiva, i també estam man
cats de competencies per exigir una informació basica que 
aquest Conseller considera essencial per poder-se manifestar 
amb un mínim de responsabilitat necessaria davant una qües
tió tan complexa com és la situació de SPANTAX. És abso
lutament lamentable, com a ciutadans ha lamentam molt, i, 
com a membres del Govern, hem intentat saber on és l'error, 
si és qui hi és, l'error o el deficit o la situació ruinosa des 
del punt de vista economic o la mala gestió. Com compren
drfl el Sr. Serra, que és un home a qui jo admir per la seva 
clarividencia i la capacitat de precisar les preguntes i, fins 
i tot, insinuar els possibles errors, nosaltres agrairíem mol
tÍssim que se'ns facilitessin les dades exactes de quina és aques
ta situació que es mostra catastrOfica per a un sector molt 
estimable del nostre món labora!' 

Des del punt de vista de les transferencies que han de 
ser assumides per la nostra Comunitat Autónoma, ja sap que 
¡'Estatut es refereix a la funció executiva de la legislació la
boral de l'Estat, peró aquest Conseller també Ji pot dir que 
ha tengut diversos contactes amb les autoritats pertinents del 
Govern Central i té programat tenir-ne més próximament, per 
aclarir quines són les competencies i quin és el sostre que 
previsiblement es pot obtenir el dia de dema. 

Una segona informació que puc donar també al Dipu-

tat Sr. Serra és que aquest Conseller s'ha ofert a les parts 
en conflicte perque en disposin en totes aquelIes actuacions 
que poden servir de mediació o de facilitar el dihleg i els 
acords entre les parts en conflicte. Aixo ho he fet tantes ve
gades com he tingut ocasió de manifestar-ho en rnitjans de 
comunicació públics. D'altra banda també li puc dir, potser 
no m'acaba de correspondre en aquest moment, aquesta res
posta, pero també li puc dir, que per part de la Conselleria 
de Turisme, he tengut contactes amb les agencies de Turisme 
i també amb el personal turÍstic que s'havia despla~at a les 
nostres illes i que s'ha trobat amb la dificultat de sortir, per
que poguessim reembarcar en altres companyies, en altres vols, 
o fins i tot en altres mitjans de transport. Ja sé que aquesta 
Cambra desitja obtenir les trasferencies que li corresponen 
de les funcions executives i legislatives que li corres ponen, 
i pregaria que, en una futura consideració, es tenguí en comp
te que la nostra Conselleria tenia previst en els pressuposts 
de l'any en curs la dotació d'una Direcció General de Tre
ball, que tal vegada refon;:aria i podria fer una actuació més 
directa encara en aquesta situació de les transferencies labo
rals que, de moment, ja saben vostes que són mínimes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Les nostres dades, o les meves dades, Sr. Conseller, són 

les següents: treballadors al carrer, en el més ample sentit de 
la f}araüla, és a dir, que p.er una banda protesten i per una 
altra banda estan sense trebal!. Segon: una actuació empre
sarial absolutament il·legal, d'acord amb la legislació laboral 
de l'Estat Espanyol i de la Comunitat Economica Europea, 
quant al que s'entén per fallida empresarial, per crac o per 
qualsevol activitat semblant. Tercer: el Govern de la Comu
nitat Autonoma no ha estat present a les reunions de media
ció entre representants deis Treballadors de Spantax i repre
sentants d'altres companyies per intentar trobar llocs de treball 
per als treballadors que estan al carrer; sí veig que ha estat 
present per intentar embarcar els passatgers, pero no ha es
tat present a la mediació oficial que hi va haver entre em
presaris i la part laboral per estudiar la possibilitat de re
ocupació deis treballadors al carrero 1 en tercer lloe, o darrer 
lloc d'aquesta intervenció: es tic segur que si s'hagués tractat 
d'inaugurar una línia aeria nova o una companyia charter, 
el Govern hi hauria estat present amb rams de flors, als di
nars o sopars o el que fos, i en canvi, davant un conflicte, 
el Govern no hi ha estat present, i en conseqüencia, si bé 
no hi ha competencies sobre aquest tema, sí que nosaltres 
entenem que si hi ha un conflicte social important i si hi 
ha una voluntat d'autogovern, s'ha d'intervenir. 

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

EL SR. CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPORTS 
(Pius Tur i Mayans): 

Gn'icies, Sr. President. 
Jo crec que els criteris són tots legítims i es poden ex

pressar perque tenim, afortunadament, llibertat d'expressió. 
Jo continuu entenent, i així ho faré mentre no vegi una evi
dencia que és millor d'una altra manera, que donada l'oferta 
pública i personal a les parts en conflicte, no tenim una raó, 



740 DIARl DE SESSIONS / Núm. 20 / 7 d'abril del 1988 

no tenim tal vegada una esperanp de poder mili orar una 
situació conflictiva, perque en realitat la representació ofi
cial, entenc jo que correspon a qui té funcions executives so
bre aquella teminica, i no hi ha dubte que les parts implica
des hi han estat presents. 

Jo reitero, aquí, que mentre no se'm demostri el contra
ri, cree que és millor esser invitat per les parts en conflicte, 
una vegada que esta ben clara per a l'opinió pública quina 
es l'actitud d'aquesta Conselleria, i naturalment respecto mol
tíssim l'opinió del Sr. Diputat. 

11.-
EL SR. PRESIDENT: 

Passam al II punt de l'Ordre del Dia, que conté una 
lnterpel·lació registrada amb el n? 285/88 i presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA. Té la paraula el Portaveu 
Socialista, Sr. Triay. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: Sí, és per una qüestió d'ordre, pre
via. Ahir va quedar una pregunta pendent de resposta, i va 
quedar per al dia d'avui, per al próxim pie, i voldríem de
manar formular-la. Una pregunta que s'havia plantejat ahir, 
que el Sr. Huguet va demanar que fos postposada. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, peró contestam al Sr. Portaveu que el próxim Ordre 

del Día, és el próxim ... , vull dir, avui rOrdre del Dia no es 
podia alterar i anira al próxim Ordre del Dia, en que hi hagi 
preguntes, perque ja estava aprovat per la Junta de Porta
veus, l'Ordre del Dia, o sia que avui no es podia fer perque 
estava repartit amb les preguntes corresponents. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Bé, pero d'acord amb el Reglament, Sr. President, no 

és que tenguem tampoc una urgencia extremada amb aques
ta pregunta, pero d'acord amb el Reglament, si una pregun
ta no es contesta un dia perque el Govern no hi pot esser, 
ha d'esser al següent Pie, que és avui, donar-li reposta, i en
tec que el Vice-president venia preparat per donar aquesta 
resposta. 

EL SR. PRESIDENT: 
Doncs aquesta Presidencia no interpreta el Reglament 

com voste, perque el proxim PIe és el proxim Ordre del Dia, 
i l'Ordre del Dia d'avui estava repartit amb les preguntes que 
s'estan fent avui. 

Al capítol d'Interpel·lacions, hi ha la Interpel·lació re
gistrada amb el n? 285/88, presentada pel Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, relativa a la política d'Arxius i Bibliote
queso Per fer aquesta Interpel·lació, té la paraula, per part 
del Grup SOCIALISTA, el Diputat Sr. Pons i Pons. 

Sí, a petició del Sr. Pons, es procedira a llegir el text 
de la Interpel· lació. 

EL SR. VICE-PRESIDENT SEGON: 
«El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb els 

artieles 163 i següents del Reglament del Parlament de les 
Illes Balears, presenta la següent Proposició No de Llei per 
tal que sigui debatuda en el PIe de la Cambra. Els arxius 
i les biblioteques són elements fonamentals de la vida cultu
ral de les societats modernes. Per aixo, els poders públics hi 
destinen grans inversions per tal de garantir-ne la conserva-

ció i enriquiment, i també de facilitar-hi l'accés als usuaris 
introdu"int-hi les més avan~ades tecniques de la Informatica. 
Les institucions d'autogovern de les IIles Balears, d'acord amb 
I'article 9 de l'Estatut, tenen el mandat de promoure la par
ticipació deIs ciutadans a la vida cultural. Altres disposicions 
estatutfuies atorguen a la Comunitat Autonoma, bé la ges
tió, bé la competencia exclusiva en materia d'Arxius i Biblio
teques a les Illes Balears. La pluralitat de titulars d'Arxius 
i Biblioteques, Estat, Comunitat Autonoma, Consells Insu
lars, Municipis, Fundacions, Col·legis Professionals, Esglé
sia, etc., determina una situació d'una extremada complexi
tar jurídica i fa extraordinariament difícil una gestió 
harmonica i coordinada. Els arxivers i bibliotecaris de les IlIes ". 
Balears necessiten estudiar... 

EL SR. PRESIDENT: 
Esta llegint la Proposició no de Llei, no la Interpel·lació. 

EL SR. VICE-PRESIDENT SEGON: 
Perdó. 
La tematica és tan semblant que s'ha prodult la confusió. 

lnterpel·lació: «La Comunitat Autónoma té competen
cia exclusiva d'acord amb l'artic\e 10.19 de l'Estatut en mate
ria d'Arxius i Biblioteques. A més a més, té la competencia 
executiva en materia d'Arxius i Biblioteques de titularitat es
tatal dins d'ambit de les Illes Balears, segons estableix I'arti
c1e 12.4 de la nostra Carta Magna. Tot i les amplies compe
tencies que en materia d'Arxius i Biblioteques té la Comunitat 
Autonoma, no hi ha hagut, per part deis nostres poders pú
blics una actuació suficientment amplia i efica<; que en aques
ta materia ens situas a niveIl deis paisos d'Europa. La crea
ció d'una xarxa· d'Arxius i Biblioteques estesa per tots els 
terrÍtoris de les Illes Balears és una labor que exigeix una 
acció de govem sostinguda i planificada per la ConseIleria 
d'Educació i Cultura de la Comunitat Autónoma. Aquesta 
tasca s'ha de fer atorgant a cada iHa un paper fonamental 
al respectiu Consell Insular, i, a nivell municipal, preveure 
la funció que correspon a l'Ajuntament. A més a més, cal 
també establir previsions d'actuació en materia d'Arxius i Bi
blioteques de caracter semi-públic i privat. Per tot aixó, el 
Grup Parlamentari SOCIALISTA presenta la següent Inter
pel·lació a I'Honorable Sra. ConseIlera d'Educació i Cultu
ra, sobre política d'Arxius i Biblioteques. 

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

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 
La cultura és el fonament de tota civilització i és, dins 

la programació d'un govern, un termometre prou interessant 
de la seva sensibilitat. Es un fet que, en els temps moderns, 
han estat els sistemes democratics, preocupats pels valors hu
mans, pels drets de les persones, els qui s'han preocupat de 
garantir el dret a l'element basic, que és el fet cultural. És 
un fet que cada vegada que els po bIes de l'Estat Espanyol 
han accedit a un major nivell de democracia, recordem l'epo
ca de la segona República, recordem la restauració democra
tica que hem tengut la sort de viure, la preocupació per la 
cultura, l'interes per protegir el patrimoni cultural a tots els 
seus nivells, ha estat objecte d'unes grans iniciatives deis po-
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ders públics que han donat com a resultat una florescencia 
de la cultura. 

Contrariament, la prevenció contra la cultura, fins i tot 
l'odi planificat contra la cultura, o, a un altre nivell, el des
deny per la cultura, forma part deIs sistemes autoritaris mo
dems, o també de les situacions poIítiques tercermundistes, 
encara que aparentment democratiques. Es un fet, tots vos
tes ha recorden, que el franquisme va donar una connota
ció, va intentar donar una connotació negativa a tot allo, 
que fas cultura. Pensar era perillós, ell pensava peIs altres. 

Altres regims, que varen tenir un final més sobtat i més 
wagneria, recordem el Nacional-Socialisme, es va comenr;:ar 
cremant llibres i es va acabar cremant practicament mitja 
Europa. Hi ha una frase famosa que diu, ho va dir un deIs 
teOrics d'aquest regim, afortunadament acabat fa temps, que 
quan sentia parlar de cultura llevava el fiador a la seva pistola. 

A les IlIes Balears, una Constitució i un Estatutens obli
guen a una acció cultural energica i decidida, pero després 
de més de cinc anys d'autonomia, ¿s'han donat les passes, 
es preveu donar les passes que en materia de cultura, Cons
titució i Estatut ens manen? O, ¿s'han donat tan soIs pass es 
endavant? Nosaltres creim que, lamentablement, el balanc;: se
ria molt bo de fer. Gairebé seria zero, si no és que hem do
nat, en alguns casos és ben cert, amb destruccions de pedres 
venerables, penosos exemples d'incultura. Recordem una fra
se historica. En aquest Parlament s'han pronunciat frases irre
lIevants, pero n'hi ha algunes que convendria que quedassin 
en pedres o en bronzos: «La Cultura ja fa oi». Ometré l'autor 
per evitar haver de pagar drets. Es un feto Aquesta frase és 
al Diari de Sessions. 

Hi ha competencies, en Cultura? Aquest victimisme, 
aquest adversalisme groc, qualsevol problema acaba alla ma
teix: No hi ha competencies; quan les tendrem farem un gran 
camí, farem moltes coses. I quan hi ha competenci~s, que 
passa? No hi ha doblers? Es un fet. No hi ha doblers. N'hi 
havia pocs a Cultura. Aquest famós Govern, presidit per 
aquest lema, que hauria de ser gravat amb lIetres de bronzo 
en aquell famós edifici historic del Consolat de Mar, va des
tinar molt poca dotació pressupostaria a la Cultura. 

Sra. Consellera, sé que voste atribueix totes les dificul
tats a les esmenes pressupostaries que se li varen fer - pres
supost que per cert el Grup SOCIALISTA va votar en con
tra; vostes votaren a favor-, pero oblida que si no hi hagués 
hagut una actuació del grup de I'üposició, no tendria tota 
una serie de dotacions economiques de molts de mi/ions de 
pessetes per fer una mica més de cultura de la poca que pen
saya fer el seu President, cree, si no record malament, autor 
de la famosa frase en qüestió. 

EIs Arxius i Biblioteques són, com voste sap, un deIs 
elements basics d'un sistema cultural moderno No tenim cap 
desdeny per als arxius i biblioteques. Una societat moderna, 
molt civilitzada, la democracia més antiga d'Europa, la que 
ens ha donat la pauta a les altres nacions, entre les quals 
l'Estat Espanyol, Gran Bretanya, va viure una situació, pro
tagonitzada per la Sra. Thatcher, d'intentar rebaixar el pres
supost destinat concretament a biblioteques, i la Sra. That
cher, que ha demostrat ser bel·ligerant en moltes coses, des 
de les mines de Gal·les fins a l'Atlantic Sur, va haver de re
trocedir i va perdre la batalla perque Anglaterra pot admetre 
que es governi en pla conservador, el que no es pot admetre 
a un país modern i democratic com Gran Bretanya o Regne 
Unit és que un govern conservador do ni pass es cap a la in-

cultura d'aquest país, i es va tornar enrera i no hi va haver 
cap reducció en materia de biblioteques. 

Jo sé que dins aquesta Cambra, la sensibilitat en aques
tes coses és molt escassa. Sé que es produeixen absencies cu
rioses quan es parla de temes culturals, pero nosaltres, evi
dentment, no renunciarem a donar la batalla. 

Arxius i Biblioteques. Li vaig dir, crec que era durant 
el debat pressupostari, que teníem una gran responsabilitat 
perque tenim un gran patrimoni arxivístic. Som un país, som 
uns territoris insulars diversos, complexos, desiguals, pero que 
hem tengut una sort: la insularitat ens ha permes que per 
aquí passassin escasses guerres, que hi hagués escasses des
truccions motivades per revolucions polítiques -l'epoca de 
la Germania, curiosament, va esser una epoca de destrucció 
de fons documentals, pero ha estat una excepció; els nostres 
arxius han pogut dormir a les cases senyorials, a les cases 
deIs municipis, a les parroquies, a les catedrals, etc., tran
quil·lament el somni de la historia. Tenim un gran llegat. 

Quines passes esta fent la ConselIeria, el Govern, en ma
teria de conservació, protecció, ordenació d'arxius? Té cap 
previsió feta? Com s'ha demostrat, aixo, a l'hora del pressu
post? Molt poca cosa. Voste, record, que contestant unes pre
guntes que se li varen fer, per part del Grup SOCIALISTA, 
per part d'aquest Diputat, va dir que voste havia trobat una 
ConseIleria desertitzada. El Sr. Gilet famós se n'havia dut 
fins i tot les maquines d'escriure, a part deIs funcionaris, a 
part de tots els recursos, i que en definitiva voste, si em per
met un títol de novel·la, era «l'hereva del desert». Nosaltres, 
en aquest desert, ja hem procurat sembrar-hi algunes dota-
cions pressupostaries, oferir-li unes suggerencies programati
ques, algunes vegades no acceptades, altres sí, hem procurat 
que comenci a poder trel5allar i a poder actuar. 

En materia d'arxius i de biblioteques la tasca no és rela
tivament complicada; en arxius s'han donat moltes pass es, 
molts d'arxius estan ordenats, pero hi ha un element molt 
important que no s'ha fet. El marc legislatiu que en materia 
d'Arxius i Biblioteques s'ha de crear a partir de la nova si
tuació institucional sortida de la Constitució i de l'Estatut, 
no s'ha afrontat i no tenim notícies que es pensi fer. Miri, 
crec que nosaltres, com a Comunitat Autonoma, hem de 
prendre mostra deIs que ens van per davant. Catalunya, en 
aquesta materia que ens ocupa, va frissar bastant, va donar 
prioritat als temes culturals; és una gran societat, és una so
cietat molt més europea, molt més avanc;:ada, molt més mo
derna que no nosaItres. Que governen les dretes? Hi ha de
mocracia. Pero premguem mostra d'aIlo que és bo. Catalunya: 
una Llei de Biblioteques de l'any 1981, una Llei d'Arxius de 
l'any 1985, una creació d'un Col·legi Oficial de Bibliotecaris 
Documentalistes de Catalunya del 85. Vol un exemple d'una 
comunitat socialista? Andalusia: una Llei de Biblioteques de 
l'any 83, una Llei d'Arxius de l'any 84, fíns i tot amb un 
recurs d'inconstitucionalitat, curiosament, Andalusia, molt bé, 
pero no per aixo s'ha deixat de fer una lIei, no per aixo s'ha 
deixat d'intentar incidir, i aíxo demostra que a l'hora de re
cursos d'inconstitucionalitat es deixin de victimismes, perque 
en aquel! moment, si no ho record malament, els socialistes 
governaven amb majoria absoluta aquesta Comunitat 
Autonoma. 

Per tant, no hi ha hagut iniciatives cIares, no hi ha pre
visions legislatives, fins i tot hi ha un oblit significatiu: quan 
el Sr. Cañel!as ha vengut per dues vegades en aquesta Cam
bra a demanar-nos la confianc;:a per governar, que logicament 
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els socialistes ens guardarem prou de donar-Ji, la ignorancia 
més absoluta va imperar en el primer discurs de dia 7 de 
juny del 83, ni una sola al·lusió a res que fes olor d'Arxius 
i BibJioteques, Déu ens en guard, aixo sí, recordem les pre
vencions Jingüístiques i els temors i els fantasmes que varen 
treure amb aquesta materia. Va tenir quatre anys per pensar
s'ho: dia 15 de juliol del 87 va tornar venir en aquesta Cam 
bra a repetir, i en materia d'arxius tampoe no va sortir gaire 
cosa -ara acabaré, Sr. President-, es va limitar a dir que 
«volem mantenir i donar continultat a l'Arxiu Balear de la 
Imatge i del So i erear ¡'Institut Balear del Llibre, que sera 
un organisme destinat a promocionar la lectura i sobretot les 
noves edieions», i aixo va ser tot. Més envant, logicament, 
va venir la famosa frase de «la cultura ja fa oi». l nosaltres 
creim que lamentablement ha estat aquesta frase la que ha 
marcat la no política cultural, i evidentment en materia d'Ar
xius i Biblioteques molt més, que ha dut aquest Govern de 
la Comunitat Autonoma, i concretament la Conselleria de 
Cultura. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. Per contestar la Interpel·lació té la paraula la Con

sellera de Cultura i Educació, Sra. M~ Antonia Munar. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACI6 1 CULTURA (M~ 
Antonia Munar i Riutort): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 
Des del mateix dia que varem as sumir la cartera d'Edu

caci9 i Cultura, cree que hem demostrat un interes extrem 
per tots i cada un deIs temes i les competencies que en depe
nen. La nostra preocupació per anar formant una infraes
tructura adequada i capa¡; de permetre~un desenvolupament 
optim de les materies que ens han- estat encomades, no ha 
cessat en cap moment. Aquesta preocupació, obviament, s'ha 
transmes a la competencia executiva en materia d'Arxius i 
Biblioteques. Aixo no obstant, cal ara reiterar que les nos
tres actuacions, i per aixo el nostre desig d'un pacte cultural, 
i aquest pacte cultural té com a premissa basica el dialeg i 
la coordinació amb tots els interessats, així, doncs, en mate
ria d'Arxius i Biblioteques hem intentat des del primer mo
ment de trobar un camÍ de col·laboració maxima entre tots 
els estaments públics i privats impJicats en aquesta qüestió, 
perque creiem que si alguna cosa ens queda clara és que mai 
no promulgarem Beis, ni reglaments, ni cap mena de dispo
sició reguladora d'activitats cultural s i socials sense coneixer 
previament l'opinió deIs coJ.!ectius que es poden veure afec
tats més directament. 

Es per a nosaltres necessana I'aportació de tothom a tra
vés de l'enteniment i de l'acord, enriquir els textos i el mate
rial legislatiu que es puguin produir. I aquest és el cas que 
ens ocupa, davant l'absencia d'una normativa que reguli i 
coordini els diferents arxius i les diverses biblioteques de les 
Illes Balears, el nostre objectiu no pot ser altre que aconse
guir una gestió i una actuació conjuntes i coordinad es de tots 
els implicats. Tanmateix, i ara hem de tornar insistir en el 
fet que els nostres pressuposts són mínims, encara que voste 
ens digui, Sr. Pons, que és culpa nostra. Jo he discutit en 
diferents ocasions en aquesta tribuna, i crec que tots estem 
d'acord, i no només en materia cultural sinó en qualsevol 
materia, que els recursos sempre són esecassos, que no po-

dem destinar a Arxius i Biblioteques més que els recursos 
de que disposem. 

Dir amb aixo, recordar aquí, algunes actuacions que en 
aquesta materia nosaltres hem dut endavant i que Ji vull re
cordar. Ja des de l'inici d'aquesta Legislatura, com per exem
pIe la creació amb el Rotari Club d'una beca per a investiga
dors a I'Arxiu de Mallorca; també I'establiment d'un sistema 
de practiques a les biblioteques, experiencia adre<;ada a dife
rents col·lectius i que ja s'ha efectuat amb un gran nombre 
d'alumnes de les escoles de Magisteri de les Illes. Així ma
teix, i mitjan<;:ant la col·laboració deis nostres directors de 
l'Arxiu i de la Biblioteca, recopilant documentació i infor
mació d'altres Comunitats Autonomes, hem anat elaborant 
un programa i un organigrama que possibilitin a curt termi
ni una acció efica<;: deis arxius i les biblioteques de les nos
tres iIles. Així dones, i per concretar actuacions, recordem 
la creació de la Coordinadora d'Arxivers i Bibliotecaris de 
les IlIes, que ha originat, al mateix temps, una creació de 
la Comissió d'Arxivers que depen del Servei del Patrimoni 
de la Conselleria d'Educació i Cultura i que esta integrada 
pels Srs. Antoni Mut, Director de l'Arxiu del Regne de Ma
llorca, Francesc Sanchez, Director de l'Arxiu de Menorca, 
Francesc Riera, Director de l'Arxiu del Consell Insular de Ma
llorca, Pere Muntaner, Director de l'Arxiu Municipal, Joan 
Rosselló, Director de l'Arxiu del Bisbat, i Francisca Tur, Di
rectora de l'Arxiu Municipal d'Eivissa, els quals celebren la 
propera reunió dia 12 d'abril vinent, i la creació de les co
missions de bibliotecaris depenents del Servei de Promoció 
Socio-cultural, que esta integrada per la Sra. Maria Marsa, 
directora de la Biblioteca Pública de Mallorca, Francesc Sán
chez, Director de la Biblioteca Pública de Menorca, Enrie 
Calvo, Director de la Biblioteca del Consell Insular d'Eivis
sa, Francesc Riera, Director del Consell Insular de Mallorca 
i M~ Antonia Taverner, Directora de la Biblioteca de La Cai
xa, al mateix temps que el Sr. Pere Muntaner, que és alhora 
Director de la Biblioteca Municipal de l'Ajuntament. 

Aquestes comissions intenten des del primer mornent dur 
endavant accions concretes per tal de miJlorar aquest impor
tant sector de la nostra cultura i del nostre patrimoni, i se
ran les encarregades de proposar i arbitrar en el futur imme
dial els criteris per establir la planificació i les previsions 
d'actuacions en materia d'Arxius i Biblioteques de caracter 
semi-públic i privat de la nostra Comunitat. 

Amb aquesta filosofía, demanaria al Grup Parlamenta
ri Socialista que retirés, més endavant, una Proposició no de 
Llei en la qual es demana aquesta creació d'una Coordina
dora d'Arxivers i Bibliotecaris i que donen uns espais de temps 
que són del tot innecessaris, perque ja estan formades, alho
ra que ens demanen que es nomenin uns membres experts 
i prou representatius, que jo cree que els que hi ha en aquest 
moment ja ho són, i per tot aixo cree que seria interessant 
que retiressin aquesta Proposta de Llei, donat que avui ma
teix s'interpel·la, jo explico el que es pensa fer, i alhora ve 
una Proposició no de Llei ja concretada del Grup Parlamen
tari Socialista. 

Vull recordar al Sr. Pons, i respondre-li a dues o tres 
preguntes que no eren a l'Interpel·lació, que no sabia jo per 
on aniria, i que sí he pres alguna nota per respondre-li. Vos
te ha dit, Sr. Pons, que fem adversalisme. Jo no pretenc fer 
adversalisme, tan soIs de tant en tant li recordo que per fer 
i dur endavant tots aquests projectes que des de l'oposició 
es presenten, són necessaris mitjans eco no mies per poder-los 

< 
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dur endavant. Aixo és una conclusió a la qual qualsevol, sense 
ser Einstein, pot arribar-hi. Per altra part, voste em diu que 
no facem, com va fer la Sra. Thatcher, que va reduir el pres
supost de Biblioteques. Miri: la Sra. Thatcher és molt bona 
en moltes materies i no m'hi puc comparar, no obstant aixo, 
no és el meu sistema reduir, ni en Biblioteques ni en Arxius, 
i voste ho sap perfectament, Sr. Pons, perque hem estat qua
tre anys en el Consell Insular treballant junts en una matei
xa Comissió de Cultura, que precisament tant en materia de 
Biblioteques com en materia d'Arxius, es va fer molt j es va 
aconseguir arreglar molts d'Arxius de tota Mallorca j es va 
posar també en marxa i també fins i tot es va acabar a l'Ar
xiu del Consell Insular de Mallorca, que en aquells moments 
era a La Misericordia i que, abans, de la Legislatura passa
da, es va poder inaugurar. També dir-li que la Biblioteca del 
Consell Insular de Mallorca va veure els seus pressuposts molt 
elevats des d'abans i quatre anys després d'anar-nos-en. I tam
bé que es va traslladar i que la inauguració sera, cree, en 
data proxima, als baixos de La Misericordia. Per tant, crec 
que la política en materia d'Arxius i en materia de Bibliote
ques que es va dur a Mallorca durant quatre anys és bastant 
positiva. Aixo no tan soIs ho dic jo, sinó que en compara
ció, com voste ha fet amb altres comunitats, si bé no tinc 
aquí les dades perque no sabia a que es referiria voste, li 
he de dir que a la Comunitat Catalana hi ha en aquests mo
ments una vertadera admiració per quina és la situació a Ma
llorca precisament, perque varen quedar admirats que pobles 
de tota Mallorca tinguessin i comptessin amb biblioteques, 
cosa que ells encara no han aconseguit. 

Em parlava voste també qu~ altres Comunitats tenien 
una legislació ja sobre Arxius i Biblioteques, i jo li die que 
tenim una Comissió que sera I'encarregada de fer aquesta 
normativa legislativa, entre altres coses perque el que no en
tenc és per que em demanen que crei' comissions d'arxivers 
i de bibliotecaris si després no se'ls ha de consultar quin ha 
de ser el camí a seguir. Si ja ho tinguessin fet, no seria ne
cessari tenir aquestes comissions. Per altra part, també ha 
dit que a altres lIocs tenien lleis i tenien fins i tot un Col·legi 
Oficial de Bibliotecaris, cas de Catalunya, que expedia títols. 
10 ti he de dir que aixo és així, pero que casualment el seu 
Govern Central esta totalment en contra i els ha recorregut 
cada una de les dues coses. 

Ometeixo donar-li resposta al que m'ha comentat de la 
meYa Conselleria i del Sr. Gilet, perque cree que ja n'hem 
parIat prou i massa vegades, i a partir d'ara desitjaria que 
tots els grups de l'Oposició em demanessin que penso fer o 
quina és la meYa política dins d'aquesta Legislatura i des que 
jo he pres possessió, i que no se'm parlas d'epoques passades. 

Moltes gracies. 
' . 

SR. PRESlDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir. 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa

raula el Diputat Sr. loan López i Casasnovas. 

EL SR. WPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. 
Sra. Consellera, Srs. Diputats presents a la Sala i Sres. 

Diputades també presents. Als absents no els cito, perque de
ven estar llegint, a aquestes hores, llibres, fora de la biblioteca. 

.. «Un llibre, i viu intensament», deia el Sr. lacques Lang, 
Mmlstre de Cultura de Fran¡;a, a l'epoca socialista ja pass a-

da. 1 intensament hem de viure mitjan¡;ant els coneixements 
que els llibres ens donen, pero fixem-nos bé: Espanya, que 
és un Estat que produeix, en cinquena posició, de la pro
ducció mundiall de llibres, és també l'Estat que dóna un Ín
dex de lectura que esta a vint graus per sota deIs que donen 
els palsos més desenvolupats. Per tant, aquí hi ha anoma
lies. Anomalies que passen obviament també per uns pro
grames d'educació d'adults i d'erradicació de l'analfabetisme, 
que és alt a les nostres illes, i passa, sobretot, per dissenyar 
un model de política cultural basat no tant en gestos més 
o menys rendibles electoralment, sinó en actuacions eficaces 
que només a la llarga demostren la seva rendibilitat cultural. 
Aleshores, les Biblioteques són un d'aquests casos, els Ar
xius són un d'aquests casos; fixin-s'hi bé, que a les bibliote
ques no es dóna un nivelI de cultura competitiva ni possessi
va, els llibres hi són, hi han de ser. Jo reconesc a I'Hble. 
Consellera, en l'exposició que acaba de fer, un grau d'infor
mació que no tenia, i que li agraesc i a la vegada li die que 
enceta un bon camí, un bon camÍ que té un precedent dins 
el Consell Insular de Mallorca. Pero ara es tracta de veure 
una realitat global, les nostres ilIes, que succeeix a l'ilIa de 
Menorca, el pacte cultural, el dialeg constant, perque pacte 
cultural no és més que dialeg, dialeg permanent, li donara 
segurament aquest coneixement. 10 Ji puc dir que a Menor
ca hi ha vuit biblioteques de caracter públic, i que totes elles 
tenen unes dificuItats, que són diferents, són desiguals, pero 
necessiten intervenció i conjunció d'esfor¡;os: Ajuntaments, 
Consell Insular, Govern de les Illes Balears. Hi ha molta fei
na afer, per aquest cantó, pero també -voste coneix el cas 
de Mallorca, no m'hi referiré- que passa a Eivissa, que passa 
a Formentera? Com voste sap moIt bé, a Eivissa hi ha un 
greu dHicit en materia bibliotecaria, i potser la política del 
10,5070 que moItes vegades s'ha aplicat, no és la més correcta 
en aquest cas, i potser hi haura d'haver un esfor¡; inversor 
més important aBa on es detecten deficits també més alts. 
El nostre insularisme no ens du a l'aplicació matematica del" 
10,5%, nosaltres li reconeixeriem una feina positiva en aquest 
sentit sempre que l'expliqui, sempre que la contrasti en aquest 
Parlament. 

Un altre tema fonamental és el deIs Arxius. Cany 1558, 
al meu poble, uns pirates turcs van calar foc a la ciutat i 
es va cremar un arxiu riquíssim. Una ciutadana, acabdalada 
en aquell moment, va finan¡;ar un viatge a Constantinoble 
a un paborde que li deien Marc Martí, per rescatar un llibre 
que contenia cartes reials, privilegis i furs, tal era en aquell 
moment la valoració que es feia d'aquests papers. A finals 
del segle XIX, pero, a principis del XX per ser més justs, 
un apotecari de poble va recollir del femer tota una serie de 
llegats que s'anaven senzilIament a tirar, a cremar. Aquest lIe
gats formen part de l'Arxiu Historie Municipal de Ciutade
lla. Seria un gran pecat historie que les institucions políti
ques deixessin perdre avui, en plena modernitat 
post-modernitat, com es diu ara, aquest llegat que s'esta mal
metent a lIocs infectes, humits, quan no tirats i sense cap 
tipus de catalogació i inventario 1, com ja ha dit l'interpel ·lant 
molt bé, hi ha una feina importantíssima a fer en aquest 
tema, de recaptació de la memoria historica. No podem per
dre la memoria, els pobles que perden la memoria obliden 
qui són, i l'Autonomia ha de servir precisament per fer tot 
el contrario 

Sra. Consellera, senyors del Govern -perque la política 
ha d'interessar a tots els membres del Govern, a tots els 
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Diputats-a veure doncs, si des deIs pressupostos escassos, 
feim servir aquella transferencia de competencies que un Reial 
Decret, l'any 1980, va donar al Consell General Interinsular, 
aquell famós Centre Regional de Lectura, dotat amb pressu
postos escassos. Aquí no farem el Centre Georges Pompi
dou, segurament, amb la magnífica biblioteca informatitza
da de que gaudeix, pero podem fer una cosa més senzilla, 
més modesta, i possible, que és modernitzar, salvaguardar i 
coordinar la feina d'arxius i biblioteques a les nostres illes. 

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

el Diputat Sr. Jaén i Palacios. 

EL SR. JAEN I PALACIOS: 
Sr. Presidente, Sras. i Sres. Diputados: 
Efectivamente, el Grupo Parlamentario SOCIALISTA in

terpela al Gobierno hoy sobre política de Archivos y Biblio
tecas y reitera el asunto, como la Sra. Consellera ha recorda
do, más adelante y así se contempla en ela Orden del Día, 
con una Proposición no de Ley sobre el mismo tema. Cier
tamente es un tema de entidad suficiente, a nuestro juicio, 
que propicia o puede propiciar un debate en profundidad, 
como parece que se está haciendo, y merece la atención de 
nuestro Grupo por cuanto Archivos y Bibliotecas, ya se ha 
dicho aquí, son medios fundamentales no sólo para recor
dar el pasado de los pueblos, sino también como instrumen
tos de participación en una política cultural. Constituye por 
otra parte, Sus Señorías conocen, un imperativo constitucio
nal y estatutario, que los poderes públicos promuevan y tu
telen el acceso a la' cultura y garanticen, por otra parte, la 
conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico. No 
obstante, también se ha hecho aquí patente ya, estos com
promisos de las Instituciones públicas tienen unas servidum
bres, y estas servidumbres pasan en primer lugar, como Sus 
Señorías conocen, por los temas de carácter presupuestario. 
No me referiré a preceptos constitucionales y estatutarios que 
el interpelante recoge de manera muy acertada en la Interpe
lación y que todos conocemos, pero sí quiero hacer algunas 
consideraciones que deben tenerse presentes a la hora de en
marcar la Interpelación en su justo término. 

Por una parte, las transferencias hechas en materia de 
Cultura en el año 80, citadas hace poco en esta tribuna por 
el Sr. López Casas novas al CGI, desarrolladas por el Decre
to 2567, que transfería, además del Centro Nacional de Lec
tura, otras muchas cosas, y el Real Decreto 3040 del año 83, 
y en virtud de estas dos disposiciones, pues, se transfieren 
los Centros Coordinadores de Bibliotecas, así como la ges
tión, no la competencia, la gestión, de los Archivos, Museos 
y Bibliotecas, que eran de titularidad, y siguen siéndolo, de 
titularidad del Estado, pero que son gestionados por la Co
munidad Autónoma, de acuerdo con unos convenios que en 
su momento se firmaron. 

y cabe hacer aún otra precisión, al menos por lo que 
toca a las bibliotecas, y es del siguiente tenor: la desapari
ción del Centro Coordinador de Biobliotecas de Baleares, a 
raíz de unos acuerdos que en su día adoptaron soberanamente 
los Consejos Insulares y el Gobierno de esta Comunidad 
Autónoma, desapareciendo por tanto de facto ese Centro 
Coordinador. Quiere esto decir que sólo los Consejos Insu
lares fueron los Consejos Insulares quienes asumieron, a raíz 
de ese acuerdo, las funciones que les atribuía el Reglamento 

de 4 de junio del año 52, así como lo que disponía un Re
glamento elaborado y aprobado por el CGI, respecto a las 
competencias y funciones de un Patronato que se dedicaba 
a la planificación bibliotecaria, a la dotación, a la organiza
ción, a la promoción y a la coordinación, de acuerdo con 
el artículo 2, creo recordar, que se contenía en él; ese es el 
marco de la Interpelación. En consecuencia, yo creo que hay 
que tenerlo en cuenta a la hora, como decía al principio, de 
situar las cosas en el término preciso. 

No podemos olvidar, por otra parte, que es un asunto 
de absoluta co-responsabilidad, y no quiero decir con esto 
que tengamos que desviar la atención hacia otras institucio
nes ni delimitar responsabilidades, no es eso. Nosotros esta
mos más por un compromiso compartido de todas las insti
tuciones que tienen atribuciones en este tema. Y pensamos 
que sólo en el contexto que hemos delimitado puede soste
nerse la afirmación que figura en el texto de la Interpela
ción, donde el interpelante dice o escribe, «no ha habido por 
parte de nuestros poderes públicos una actuación suficiente
mente amplia y eficaz que en esta materia nos situase a ni
vel de los países de Europa», esto es textual. Si el término 
«nuestros poderes públicos», como parece ser que ha que
dado bien claro aquí, tiene una connotación restrictiva, y así 
ha sido, y con ello se refiere a los miembros del banco verde, 
por llamarlo así, yo creo que esa afirmación no la podemos 
compartir. Rechazamos por ello este contenido y en cuanto 
a niveles, a nivel europeo, que también se dice, más vale no 
hablar, porque podemos llegar al convencimiento de que casi 
tres años de gobierno socialista, en cuestiones de niveles eu
ropeos estamos bastante lejos y nos estamos homologando, 
no con Europa, sino con Africa, en otras muchas cuestio
n~s, en concreto en materia de servicios públicos. Pasaré por 
alto referencias al desarrollo legislativo de otras comunida
des, que hay más, por cierto, pero también tienen otra histo
ria, otro proceso autonómico, otra vía y otras connotaciones 
y circunstancias que favorecen o han favorecido, que han ido 
tal vez con más premura, efectivamente, en estos asuntos. 

Para finalizar, Sr. Presidente, yo resumiría nuestra pos
tura, y es que estamos a favor, nos decantamos por un siste
ma eficiente y coordinado, un sistema integral e integrado 
que haga compatible esa coordinación que es posible y que 
incluso entendemos que es necesaria, sobre todo por un sis
tema que garantice la protección por esa riqueza archivística 
de nuestra Comunidad Autónoma, que garantice la defensa, 
que garantice la unidad y que garantice la accesibilidad, so
bre todo en cuestiones de materias de fondos archivísticos, 
de los investigadores. Un sistema que permita la organiza
ción coordinada y tecnológicamente avanzada, porque la tec
nología, Sus Señorías conocen que en estas cuestiones es ne
cesaria. Este, a nuestro juicio, es el verdadero desiderátum, 
como decía maría Moliner, y con esto termino, Sr. Presiden
te: «Hay que aspirar, como ideal, a una organización tal, que 
permita que cualquier lector, en cualquier lugar, pueda obte
ner cualquier libro que le interese», fin de la cita. Y hágase 
esto extensivo a los archivos, si bien con las limitaciones pro
pias derivadas de los fondos que se custodien. Ese creo que 
es el camino para disponer de una buena red de Archivos 
y Bibliotecas, un fin que todos los Grupos Parlamentarios 
parece que perseguirnos, y una exigencia que entendemos que 
la sociedad, que nuestra sociedad demanda .. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 
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EL SR. PRESIDENT. 
Té la paraula el Diputat Sr. Damü\ Pons Pons, per 

replica 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats: 

La InterpeHació, a part de fets puntuals, tenia -i, Sra. 
Consellera, en prengui nota per a altres interpel·lacions- co
neixer la planificació, els projectes a curt, mitjan i llarg ter
mini que la Conselleria pensa impulsar en una materia de
terminada, en aquest cas Arxius i Biblioteques. La veritat, 
1'he escoltada amb molta atenció, és la nostra Consellera de 
Cultura, no només és la Consellera de Cultura del Govern 
Conservador, l'he escoltada amb molta atenció a veure si 
apuntava un pla realment modern i ambiciós en aquesta ma
teria, i m'ha quedat un cert regust de decepció. 

Els arxius, avui en dia, són considerats, més que depo
sits o museus de documents, instruments de trebal!. Tenim 
moIts d'arxius. EIs tenim tots cIassiticats? Estan degudament 
protegits? Estan cataIogats, ordenats? Qui vigila la seva con
sulta imanté la seva ordenació al dia? Procuram evitar per
dues d'arxius? Quantes famílies, abans poderoses i avui prac
ticament amb un poder social minvant o residual tenen un 
arxiu patrimonial propietat privada pel qual practicament no 
demanarien una pesseta i depositarien a un Arxiu General 
del Regne de Mallorca o als arxius de les altres ¡lles que vos
te vulgui, si es fes una gestió, si hi hagués una atenció per 
part d'aquesta ConselIeria? Pero sort, els documents, no són
tan costosos com els quadres i altres obres d'art. 

~edició d'aquests catalegs és absolutament necessaria, és 
necessari introduir el món de les Biblioteques i deIs Arxius 
dins els sistemes informati¡;s moderns? Que es fa, en aques
ta materia? No seria interessant que Europa, aquesta Euro
pa que redescobreix el Mediterrani, valgui l'expressió, alla on 
arriben investigadors, jo mateix com a modest aficionat a 
la historia, he tengut ocassió de coneixer-ne molts a la sala 
de lectura de l'Arxiu del Regne de Mallorca, hi ha un cert, 
un petit turisme, si vol, de gent que ve a investigar unes fonts 
documental s riquíssimes, aixo ho hem de potenciar. Jo vol
dria, Sra. Consellera, que tengués una visió ambiciosa. El 
pressuposl sempre se li quedara curt, encara que el Grup So
cialista, el Grup majoritari de l'Oposició faci l'obsequi de 70, 
80 o 100 mjJions de pes se tes més a la seva Conselleria. Sem
pre quedarem curts, pero, per favor, programació, visió de 
futur, visió que estam construint un país modern, on l'ele
ment cultural no pot ser, evidentment, una maria . No altre 
tenim la sensació, el Grup Socialista, que en aque t reparti
ment de poder, a la seva formació política li varen la ar, en 
certa manera, em perdoni, dues maries. Una d'un sector ago
~itzant, l'Agricultura, i una altra d'un sector decoratius, que 
~s la Cultura, aix6 dins la visió del pensament conservador 
Imperant en aquesta Cambra. Pero nosaItres lluitarem per
que aix6 no sigui així, perque el que esta en perill revisqui 
i el que és decoratiu es converteixi en cosa viva per al nostre 
poble. 

Moltes gracies. 

SR. PRESIDENT: 
Per contrarreplica, té la paraula la Consellera d'Educa

ció i Cultura, Sra. M~ Antonia Munar. 

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

Sí, Sr. López Casasnovas. En materia de Biblioteques, 
ha parlat voste que Espanya estava en el 5e lloc de produc
ció i en canvi que té un índex baix de lectura, i ha apuntat 
com una solució les campanyes d'alfabetització i la cultura
rització del país. Jo li puc dir que nosaltres, en la mesura 
de les nostres possibilitats, aixa ho duim endavant, i que, per 
tant, fem qualque cosa perque la gent llegeixi i perque la gent 
s'alfabetitzi. 1 en quatre mesos, la prova és aquesta, als qua
tre mesos de l'aprovació del pressupost, tenim ja en marxa 
un pla d'alfabetització que no s'havia dut mai endavant en 
aquestes illes, hi ha unes actuacions concretes a la manco
munitat del Pla, hi ha un programa a Manacor, a Inca, a 
Eivissa, a Menorca, en associacions de velns a Palma, crec 
que aixa ho duim endavant i en un curt termini de temps; 
erec que no es podia fer més ni fer millor en aquest camp 
que voste parla d'alfabetització i d'aconseguir que la gent, 
el dia de dema, lIegeixi més. 

També diu voste que el tema deis arxius és important. 
Hi estem tots d'aeord, que s'han de modernitzar, sí Sr. Ló
pez Casasnovas, i crec que no només s'han de mantenir els 
arxius i s'han de catalogar; sinó que s'han d'informatitzar, 
hi estem tots d'acord. No obstant, aixa val molts de diners, 
i jo el que li puc dir i el que pue retre comptes és, amb els 
pressupostos que tene, del que aconsegueixo. 1 li he de dir 
que en tema beques, tenim un important programa, i que 
en aquests moments, a l'Arxiu, gracies a un acord amb insti-

- tucions privades, "om sóm el Rotari Club, s'esta fent que l'Ar
xiu de cada dia es millori i que de cada dia hi hagi més do
cumentació en ordre. 

1 també li puc dir que les biblioteques, en aquesta ma
teixa Iínia que amb els recursos, que tots estem d'acord que 
són escassos, s'han de rentabilitzar, com voste diu, també ho 
estem rentabilitzant, i en aquests moments hi ha tots els fu
turs ensenyants d'aquestes i!les amb possibilitats de fer prac
tiques. Per tant, jo, el que li vull manifestar és que els recur
sos, encara que siguin pocs, s'aprotiten al maxim. 

Pel que fa al Sr. Jaén i Palacios, agrair-li la defensa del 
bane verd, per la part que em toca, encara que sigui decora
tiva, i recordar quina ha estat la política en materia de Bi
blioteques durant aquests anys. La cara de decorativa venia 
pel que havia dit abans el Sr. Pons -ho dic per la cara d'es
tranyesa d'alguns membres d'aquest Parlament- que ens ha
vía tocat una Conselleria decorativa. 1 també recordar, com 
ha fet el Sr. Jaén i Palacios, que s'havia portat una política, 
temps enrera, descentralitzadora i que feia que fossin els Con
sells Insulars els responsables del tema de Biblioteques. No 
obstant aixa, cree . que és positiu el fet de coordinar entre 
totes les Illes la pólítica d'Arxius i Biblioteques. 

Pel que fa referencia al Sr. Pons, jo li agraeixo molt que 
pensi en mi i que pensi en el meu pressupost, i que me l'aug
menti, aixa és magnífic, realment sempre es neeessiten molts 
diners en materia de cultura, el que passa és que tots els al
tres Consellers també dirien el mateix, que necessiten més 
diners per poder dur endavant les seves respeetives poIítiques. 
Pe! que fa a projectes a curt i llarg termini, voste m'ho de
mana tot alhora, vol els projectes a curt i llarg termini i a 
la vegada tenir una comissió que sigui la que hagi de dir 
quins són aquests projectes, no es pot fer tot alhora, per tant 
jo he comen~at per crear aquestes comissions especialistes, 
perque sigui n ells els qui diguin a curt i llarg termini quins 
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són aquests projectes. No dubti, Sr. Pons, que si només de
pengués de mi i no hi hagués limitacions, serien uns projec
tes summament ambiciosos que no tan sois serien d'adequa
ció deis locals, que s'han d'adequar, hi estic d'acord, sinó 
també d'aconseguir una gran informatització i que estigues
sin tots connectats, públics, privats, Universitat, Consclls ln
sulars, Ajuntaments, no tan sois aixa, si fos possible amb 
altres comunitats, amb la resta del país. Aixa és un projecte 
molt ambiciós, tan ambiciós, que el seu propi Govern, que 
també té molts d'arxius i moltes biblioteques, ha intentat 
posar-ho en practicapera tampoc no ho ha aconseguit, i en 
aquest moment cree que aquest pla s'esta duent endavant a 
l'Arxiu d'Indies, és un, com un exemple, pero cree que lam
bé té impossibilitats econamiques, tal vegada perque no té 
una oposició que Ji augmenti el seu pressupost, pero tampoc 
no pot fer-ho a tots eIs arxius i a totes les bibJioteques. Gra
cies Sr. Pons, i cree que amb aquesta res posta podem acon
seguir esperar uns mesos perque aquesta Proposició no de 
Llei que avui volíem presentar, no sigui la mateixa, sinó que 
sigui una Pro posta de Llei concreta sobre la materia d'Ar
xius i Biblioteques feta pels entes os d'aquestes iJles en aques
ta materia. 

Moltes gracies. 

I1I) 
EL SR. PRESIDENT: 

Passam al següent punt de l'Ordre del Dia, referit a Pro
posicions no de Llei, comem;am per I'assenyalada amb el n~ 
1468/87, presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM, re
lativa al reconeixement deis drets del poble Saharia. 

Per defensar aquesta Proposició no de Llci, té la parau
la el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats: 
EIs acords a tres bandes signats a Madrid el dia 14 de 

novembre del 1975, entre eIs governs de l'Estat Espanyol, Mar
roquí i Maurita, varen suposar la concuJcació del dret a I'auto
determinació del poble Saharaui, privant injustament d'aquest 
dret a un poble que aspirava a la independencia i no desitja
va de cap manera ser annexionat per cap deIs seus vei"ns. Així 
ho reconeixia la comissió investigadora que el maig del 75 
havia enviat l'Organització de Nacions Unides, ONU, fent 
exprés reconeixement que en el territori del Sahara Occiden
tal existia un poble que estava per la independencia. El re
gim dictatorial que encara patíem els pobles de l'Estat Es
panyol va ser el culpable que el final del colonialisme espanyol 
no representés, com s'havia promes repetides vegades, I'accés 
a la independencia del poble saharaui. El traspas del privile
gis de potencia colonial sobre el territori saharia al Mar
roe i a Mauritania va impedir que el Sahara fos reconegut 
llavors com un Estat Sobira, fent possible el manteniment 
de fet d'una situació colonial. Aquesta trai"ció, com fou qua
lificada fa uns anys per I'actual President del Govern Espan
yol, va abocar la República Arab Saharaui Democratica a 
emprendre un !larg i dolorós camí, conjuntant la diplomacia 
internacional per al reconeixement deIs seus drets amb el tra
gic camí de la guerra. Tretze anys de guerra que han suposat 
la demostració del terrible error que es va cometre amb aquell 
pacte, amb la irreparable perdua de vides humanes que re
presenta qualsevol guerra i el sofriment de tot un pobIe que, 
foragitat de les seves ciutats, ha donat llic;ons de valentia i 

de coratge a tot el món, demostrant la seva capacitat de re
sistencia militar a la invasió del Marroc, alhora que es pres
lava a construir els rudiments d'un estat modern, els exits 
del qual podrien ser un model per molts palsos velns, com 
han tingut ocasió de comprovar alguns ciutadans de les llles 
que l'han visitat. 

D'altra banda, el reconeixement de la República Arab 
Saharaui Democratica per quasi setanta Estats de tot el món, 
i la seva admissió i ingrés, com Estat de pIe dret, dins l'Or
ganització per la Unitat Africana, OUA, han representat vic
taries importants en el camp de la diplomacia internacional. 

També, l'Assemblea General de 1'0rganització de les Na
cions Unides, ONU, reconeixia, I'octubre del 1986, que el pro.
blema del Sahara Occidental és un problema de descolonit
zació i que s'ha de resoldre, per tant, sobre la base de l'exercici 
per al poble saharaui del dret inalienable a la lliure determi
nació i a la independencia, exortant el Regne del Marroc i 
el Front Polisari a que inici"in negociacions per tal d'assegu
rar les condicions necessaries per a la realització d'un refe
rendum sobre ['autodeterminació. 

Una vegada més, el transcurs del temps i la Huita deci
dida d'un poble han vingut a demostrar que és molt més fort 
el desig i la raó d'un poble que lluita per I'establiment de 
la seva identitat que les retxes senyades damunt els mapes, 
quan aquestes es tracen oblidant i ignorant les realitats geo
polítiques i d'esquena als desitjos deIs pobles. 

La subjecció deis pobles a una subjugació, dominació 
i explotació estrangeres, constitueix una denegació deIs drets 
humans fonamentals, diu la declaració de l'Assemblea Gene
ral de I'ONU sobre concessió d'independencia als paisos i po
bles colonitzats. Tots els pobles tenen dret, tenen el dret, el 
seu dret, de lliure determinació, i cap pretext, cap, no ha de 
ser valid per coartar aquest dret inalienable. Quan el darre~ 
govern franquista, ignorant aquest principi, va signar el lliu
rament del Sahara al Marroc i Mauritania, va fer un afront 
a tots els pobles que composam l'Estat Espanyol, en LIuita 
també en aquells moments per assolir estats, cotes de lliber
tat de les quals estavem privats tan individualment com 
col·lectivament. El deute d'aqueLIa malifeta és també nostre, 
i el deure de solidaritat cap a un poble que va sofrir les ma
teixes vexacions als drets humans que patíem nosaltres, vícti
mes de la mateixa dictadura, ens obliguen moralment a al
c;ar la veu, i avui, quan ja comptam amb una veu propia 
com a poble, democraticament reconeguda, reclamar el final 
d'una colonització reconeguda per rONU, que uns governants 
de l'Estat Espanyol varen contribuir decisivament a mante
nir. Ignorar aquest deure seria immoral per part d'uns po
bies, els qui composam l'Estat Espanyol, que tantes i tan tes 
mostres de solidaritat varem rebre quan estavem lluitant con
tra aquesta dictadura. La llibertat, Sres. i Srs. Diputats, que 
avui tenim i que ens permet intentar construir aquesta Auto
nomia per al nostre poble, va ser aconseguida en una lIuita 
ferotge contra una tirania, cal no oblidar-ho, una !luita en 
que, colze contra colze, hi estaven també compromesos els 
habitants del Sahara, llavors anomenat espanyol. S'atrevira 
algú a utilitzar aquesta llibertat per dir que aquest no és el 
nostre problema? Que no competeix al nostre Parlament opi
nar sobre la llibertat i el dret a l'autodeterminació d'aquells 
qui, a la forc;a, varen compartir amb nosaltres les carregues 
de la mateixa dictadura. aquells que varen !luitar valentament 
contra la mateixa dictadura amb nosaltres, perque la lliber
tat fos possible per a tots? Nosalt.res entenem que per a al-
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guns Diputats, per a alguns Crups d'aquest Parlament, si
guin aquests uns temes per no ser tractats aqu1. La visió 
provinciana que alguns tenen d'aquest Parlament fa que di
ficilment es vegi la conveniencia de tractar qüestions que so
brepassin l'ambit territorial de les Illes, per molt que interes
sos economics de les Illes estiguin implicats fortament en 
l'explotació deIs fosfats de Fostbucara, per exemple. Jo vull 
recordar que el Parlament Basc va aprovar, el rnaig del 86, 
una pro posta semblant a aquesta referida també al Sahara 
Occidental, i que la Comissió d'Assumptes Institucionals del 
Parlament de Catalunya ha aprovat una Proposició no de 
LIei, fa pocs dies, practicament id(mtica a aquesta, i per una
nimitat. 1 també el Parlament Canario Que el Parlament de 
Giilicia va tractar sobre la guerra de les Malvines, el de Ca
talunya sobre els drets humans a Xile, i moltíssims més. Par
laments, em creguin, Sres. i Srs. Diputats, que no han per
dut ni un gra de la seva dignitat davant els seu s pobles per 
haver tractat qüestions com aquesta, perque la solidaritat dig
nifica qui l'exerceix. Solidaritzar-se amb aquells qui sofrei
xen en caro viva la tragooia de la guerra i els sofriments d'una 
Huita per la independencia contra el colonialisme que patei
xen és un deure moral d'aquells pobles que es pretenen !liu
res. Cap excusa no hauria de ser valida per fer sentirla veu 
d'un poble sobira en favor de qualsevol poble que sofreixi 
una dominació estrangera, pero quan aquesta situació colo
nial és causada per l'herencia de la mateixa dictadura que 
emmordassava les nostres boques i empresonava i aixafava 
qualsevol reivindicació de llibertat, el deure es converteix en 
imperatiu. 

Si hi hagués algun grup que davant una proposta com 
aquesta volgués inhibir-se del tema, fent deixadesa de la seva 
responsabilitat, els haurem de recordar que aixo sera demos
tratiu del que realment representen i de com entenen el valor 
de representació popular del Parlament de les IIles. El nostre 
Grup, PSM-EEM, creu que el Parlament de les Illes esta le
gitimat per pronunciar-se sobre aquest tema i qualsevol altre 
que afecti el poble de les ilIes o els pobles que, lIuitant pel 
seu alliberament nacional i popular, necessiten de la nostra 
solidaritat. Pero, sabrem ser solidaris? Jo pens que, sÍIlcera
ment, arnés d'un Diputat que s'abstengui el coret li fara mal, 
pero les disciplines són així. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups que vulguin intervenir. 
Té la paraula pel Grup Parlamentari UM, el seu Porta

veu Sr. Miquel Pasqual. 

EL SR. PASQUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats: 
Intervendré de l'escó perque pens ser breu. El Sr. Orfila 

ens ha fet un discurs biliant, per sentit, encara que no puc 
estar d'acord amb la visió provinciana que diu deIs que ens 
hem d'abstenir, perque si bé és cert que un partit polítie, qual
sevol, tots els que som aquí tenim opinions de tots els pro
blemes polítics, sigui n d'aquí o siguin de fora, nosaltres pen
sam que el Parlament de les IUes Balears, en aquests moments 
no és la institució adequada per dur aquest problemes. 1 m'ex
plicaré: nosaltres pensam que és necessari defensar amb molta 
fermesa les nostres competencies. Nosaltres terum un Govern 
Central i centralista que contínuament esta envaint compe
tencies d'aquest Parlament, i ara die, per exemple, la L1ei de 
Costes, que volen legislar sobre una competencia que tenim 

en exclusiva, i volen fer moltes altres neis que també trepit
gen la nostra competencia, i la millor manera de carregar
nos de raó davant aquests fets és precisament, nosaltres no 
envair les competencies que ten en les Corts, el Congrés de 
Diputats i el Senat. Aquesta és la raó principal per la qual 
cosa nosaltres ens abstendrem, amb independencia que UM 
pugui terur una posició determinada respecte del problema 
del Sahara. 

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

Portaveu Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
El Partit de Centre Democratic i Social entén que Es

panya té un deute historic amb el poble saharaui, deute que 
no se saldara fins que aquest poble s'expressi amb un refe
rendum d'autodeterminació sense interferencies, i es pugui 
comprovar internacionalment que la voluntat inequivoca 
d'aquell poble s'expressa lliurament. Si es complimentassin 
les resolucions de les Nacions Unides, se saldaria aquest deute 
historie. En aquests moments, I'opinió pública internacional 
esta esperant els resultats definitius de I'analisi efectuada per 
la missió d'experts de les Nacions Urudes.per constatar si es 
donen les condicions per fer possible de realitzar aquest re
ferendum. Entretant, el Grup del Congrés de CDS ha donat 
suport al Congrés de Diputats, el passat dia)6 de desembre, 
resoluci{)ns practicament en aquest mateix sentit que la que 
vostes presenten avui, presentada per Esquerra Unida. La nos
tra postura, com a partit, com a CDS, és per tant inequivo
ca ! ha quedat clara en el forum que nosaltres entenem, i 
'en aixo coincidim en part del que diu el Sr. Pasqual, en el 
forum que és l'adequat. Aquest Parlament té unes compe
tencies legislatives, té unes competencies de control del Go
vern i té unes competencies d'iniciatives parlamentaries que 
estan referides dins l'ambit de l'Estatut d'Autonomia de les 
Illes Balears, i, per tant, entenent que no és aquest el forum 
adequat de debat d'aquestes qüestions, ens abstendrem, dei
xant molt clara quina és la postura del nostre partit, i, per 
tant, logicament, deIs membres d'aquest Grup Parlamentari, 
pero no d'aquest Grup Parlamentari sobre aquesta qüestió. 

Moltes gracies, Sr. President. 

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

el Diputat Sr. Josep Moll. 

EL SR. MOLL 1 MARQUES: 
Gracies, Sr. President. 
Jo vull també fer una intervenció molt breu per dir-li 

al Sr. Orfila que efectivament, veig que hi ha bastants de 
Diputats en aquesta Cambra que estan disposats a dir que 
aquest tema no és competencia d'aquesta Cambra. Jo he de 
dir, també, que nosaltres no ens varem voler oposar a la tra
mitació d'aquesta Proposició no de L1ei, perque, des d'un 
punt de vista estrictament tecnico-reglamentari aixo és una 
Proposició no de LIei, políticament potser seria més discuti
ble si no seria convenient no admetre aquests documents, 
pero, en fi, en principi tecnicament aixo és una Proposició 
no de L1ei, i s'havia d'admetre a tramitació. Pero tenim cla
ríssim que nosaltres no som competents per a aquests temes, 

'. 
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sinó que competent per a aquest tema és el Congres de Di
putats, que és la representació de tots els pobles d'Espanya, 
també del nostre, sobira, completament sobira, i que, des de 
l'any 77, en principi, encara que era constituent, té una re
presentació democratica, que és, repetesc, el Congrés de Di
putats. Nosaltres, alla, hi tenim uns Diputats que han votat 
sempre a favor d'aquestes coses, quan s'han plantejat, quasi 
sempre a iniciativa del Grup Socialista, i per tant és alla on 
aquests Diputats, que segurament o potser el PSM no consi
dera que són representants seus, han votat a favor de donar 
suport al poble saharia. 

Creim que aquest Parlament nostre té mol tes altres fei
nes que són propies seves, no som partidaris de les interfe
rencies entre institucions. i per aix6 opina m que efectivament 
no és competencia nostra tractar aquest tema. 

Ara bé, precisament, perque aix6 entenem que és un mal 
ús del nostre Parlament, i per manifestar la nostra discon
formitat amb aquest mal ús, no ens abstendrem, no entra
rem en debat de la Proposició, sinó que recurrirem al dret 
de no participar en la votació. 

Moltes gracies. 

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

el Diputat Sr. Jaén i Palacios. 

EL SR. JAEN 1 PALACIOS: 
Sr. Presidente, Sras. i Sres. Diputados. 
Permitame, Sr. Orfila, en primer lugar, que le felicite por 

esa defensa con el corazón en la mano, sobre todo con el 
corazón en la mano, que ha hecho de esta Proposición No 
de Ley. Felicitación que le hago de manera muy sincera, por
que creo que el asunto tiene verdadera importancia. Se ha 
repetido aquí por distintDs Portavoces de los varios Grupos 
Parlamentarios que esta temática pertenece a otros ámbitos, 
opinión que nosotros compartimos también, porque enten
demos que el asunto a debate afecta a relaciones internacio
nales, que es una materia que como Sus Señorías bien cono
cen es de exclusiva competencia del Estado, y su ejecución, 
en consecuencia, está reservada al Gobierno de la Nación. 

A nuestro juicio, y dicho con todos los respetos de la 
cortesía parlamentaria, entendemos que no es el lugar ade
cuado para entablar deba~es estériles, con todos los respetos, 
y adoptar posturas y acuerdos que solo encierran en defini
tiva un mero voluntarismo. Nuestros esfuerzos y también 
nuestras iniciativas, desde luego, por otros imperativos, van 
encaminados hacia otros asuntos y temas que son de interés 
para nuestra Comunidad Autónoma, y lamentamos, en este 
sentido, no poder entrar en un apoyo a la Proposición no 
de Ley. 

Creo, para resumir este apartado, que son otras institu
ciones, las Cortes y otros organismos internacionales, la ONU 
y la OUA por ejemplo, los foros pertinentes para que se so
metan a su consideración tales asuntos. 

y rezada esta primera precisión de carácter general, haré 
una segunda consideración referida a la exposición de moti
vos, que no compartimos en muchos extremos, por conside
rarla excesivamente simplista y afectada de un grave reduc
cionismo. 

Las cosas, los conflictos, Sus Señorías lo saben bien, no 
son tan sencillos, y no basta con atribuir al régimen dictato
rial del General Franco la culpabilidad de que el Sáhara en 

aquel momento, por los acuerdos de Madrid, de noviembre 
del 75, no pudiese acceder a su soberanía. 

No seremos nosotros, desde luego, quienes defendamos 
un régimen dictatorial, porque amamos las libertades por en
cima de todo, pero tampoco es un problema, en este caso, 
de buscar culpas, sino de encontrar soluciones que no están 
a nuestro alcance. Esa afirmación que se sostiene en la ex
posición de motivos, argumentada sobre los acuerdos de Ma
drid, entre España, Marruecos y Mauritania, desconoce un 
principio elemental, cual es que el statu qua de una zona 
geográfica, de esta región en concreto, en un tiempo deter
minado, en aquel entonces, depende de un conjunto de fac
tores y fuerzas que son las determinantes de la situación, una 
situación que siempre permanece cambiante y en un equili
brio dinámico. Por esto consideramos simplista, sin que el 
término encierre ninguna connotación peyorativa, la asevera
ción que citábamos. 

En el conflicto del Sáhara Occidental, que ya dura por 
cierto más de trece años, deben someterse a un profundo aná
lisis otras variables, o todas las variables, que de consuno 
participaron de una u otra forma en la formulación del pro
blema, y la respuesta que se le dió en la solución transitoria, 
en principio, prevista, que se le dió. Como se escribe en una 
reciente publicación, «El Sáhara, drama de una descoloniza
ción«, en la página 255 se dice, por la autora, que no pode
mos olvidar, es textual, al estudiar la evolución del territo
rio, que éste era codiciado por sus vecinos para ampliar su 
poder territorial en el norte de Africa y desequilibrar la igual
dad entre los países que constituyen el Magreb. Los intereses 
de los estados vecinos eran diversos; Mar'ruecos aspiraba a 
construir el denominado Gran Magreb, Mauritania lograba 
ampliar su salida al mar y frenaba la expanxión marroquí, 
y Argelia, el tercer contendiente, deseaba obtener una salida 
al Atlántico y evitar, al igual que su vecino mauritano, el cre
ciente protagonismo político de Marruecos, y continúa, en 
la página siguiente, diciendo que juzgar la actitud del Go
bierno Español sin conocer todos los pros y contras analiza
dos por la Administración es hacer una interpretación preci
pitada de los acontecimientos. En este trabajo, un ilustre 
representante de su Grupo ha participado muy activamente. 

No entremos, por otra parte, en la valoración de los 
acuerdos de Madrid, calificados por el ahora Presidente del 
Gobierno, entonces Jefe de la Oposición, aquÍ se ha dicho 
por el Sr. Orfila, calificado de traición por parte del Gobier
no Español, y afrenta, decía, no lo ha dicho, lo dice la ex
posición de motivos, a España. Ese pacto, efectivamente, to
davía continúa vigente, y el Gobierno Socialista, además, por 
añadidura, como también se dice en la exposición de moti
vos y hemos leido, restringe las ayudas al pueblo Saharahui, 
además de expulsar a su representación, no diremos diplo
mática porque no tenía ese rango en aquel momento, del 
Frente Polisario en Madrid en el año 1984, tal como denun
ció en el Congreso de los Diputados un ilustre parlamenta
rio de esta Cámara, antaño conmilitón del Sr. Portavoz, del 
PSM, cuando acusó al PSOE de expulsara los representan
tes del Polisario como si de vulgares fascinerosos se tratara, 
según consta en el Diario de Sesiones. Esto es una frase no 
relevante, pero sí lapidaria, que conviene también recordar. 

Ona vez más se evidencia que una cosa es predicar Y 
otra muy distinta, por cierto, dar trigo, son cosas muy dis
tintas, y de eso los demagogos y los telepredicadores, no so
lamente los americanos, sino también los españoles, saben 

, 
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bastante. La postura de nuestro Grupo, y ya con esto finali
zo, es que comparte en todos sus extremos, como aquí han 
dicho otros miembros también, las resoluciones de los orga
nismos internacionales, y en particular aquellas que hacen 
referencia a la defensa de los derechos humanos fundamen
tales a la paz y a la cooperación mundiales, así como a la 
libre determinación como derecho inalienable de todos los 
pueblos. 

Es cierto que el pueblo sahariano tiene derecho a la auto
determinación y a la independencia, según las diversas reso
luciones de la ONU y de la OUA. También es cierto que la 
República Arabe Saharaui Democrática ha sido reconocida 
por otros muchos países, que ahora aquí no conviene citar, 
67 en concreto, como se recoge en esta publicación. 

En base a ello, el Grupo Parlamentario AP-PL, se abs
tendrá en la votación por las consideraciones apuntadas. En 
esta Asamblea Legislativa nuestrO Grupo desde luego va a 
votar, porque entendemos que aquí hay que votar, no hay 
que venir aquí a hablar y no votar, sino a votar, y tiene otros 
compromisos y otras responsabilidades que no puede aban
donar para dedicarse a discusiones sobre temas que son muy 
interesantes, pero que desgraciadamente no tenemos compe
tencia ni está en nuestras manos resolver, a pesar, decía, de 
que el asunto tiene suficiente consideración, a nuestro juicio 
también, que la Mesa lo calificó entendiendo que así debía 
ser. 

Por todo ello, repito, nosotros nos vamos a abstener; fe
licitar al Grupo Parlamentario PSM por esta iniciativa y la

-mentar que otros grupos no voten con nosotros. 
Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDEN'P. 
Sí. El Sr. Orfila té la paraula. 

EL SR. ORFILA PONS: 
Gracies. Sr. President. Seré molt breu. 
Res huma m'és alie, dei a filosof greco 
Vulguin o no vulguin, quan no valen tractar un tema 

o quan s'abstenen de qualque manera s'inhibeixen del pro
blema, per molt que a nivell personal mantenguin que se sen
ten solidaris amb aquesta lluita d'un poble, amb els seus drets. 
De fet, neguen a aquest Parlament, d'alguna manera, la pos
sibilitat de solidaritzar-se. Com poden dir que el nostre Par
lament no pot discutir alio que discuteix el base, el canari, 
el gallec o el catala? No és voluntarisme, ha poden creure, 
tractar de fer arribar la solidaritat als pobles, a nivell parla
mentari, i a~ó ha sabem especialment els qui durant la dic
tadura varem rebre fort una repressió i que valoravem, jo crec 
que de forma molt positiva sempre, qualsevol mostra de so
lidaritat, vingués d:on vingués. 

Res més. Lamentar, per una banda, aquesta manca de 
suport, i agrair, qui no es consola és perque no vol, que amb 
aquesta abstenció practicarnent unanime de tot el Parlament 
sigui el Parlament, no el PSM-EEM, qui aprovi aquesta Pro: 
posició no de LIei. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Aquesta Presidencia es troba en una situació un tant ano

mala, perque a la meva epoca de parlamentari jo he viscut 
el no votar, el que no he viscut mai és que ha anuncün abans. 

Per tant, jo a la vista de l'anunci del Grup Parlamentari SO
CIALISTA que no participaran en les votacions, em veig amb 
l'obligació de pregar als senyors Socialistes que s'absentin de 
la Sala si no pensen votar. 

Es un pree, ells faran el que voldran, és a dir, que si 
no pensen votar, no pensen participar en les votacions, aques
ta Presidencia prega als Srs. Diputats que no pensin interve
nir en les votacions que s'absentin de la Sala. 

Sí, Sí. 

SR. TRIA Y I LLOPIS: 
Sr. President, voldria precisar el contingut del prec de 

la Presidencia. És que hem vis cut també dins l'experiencia 
parlamentaria, quantitats de presencies de Diputats que no 
han participat en determinades votacions. Creim que és un 
dret ser aquí presents, encara que en aquest cas concret, per 
les raons que ha explicat el Diputat Sr. Moll, nosaltres no 
vulguem prendre part i no ens vulguem abstenir, perque con
sideram que tampoc no és la postura correcta, d'un tema que 
creim que no correspon, i així, expressam la nostra discre
pancia, a una materia d'interes d'aquest Parlament, o aImenys 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia no pensa fer un motiu d'enfronta

ment entre els Srs. Diputats i la Presidencia. Jo he dit que 
he vist i he viscut situacions en que hi ha hagut gent que 
ni s'ha abstes ni ha votat a favor ni en contra, pero és la 
primera vegada que un Grup anuncia que no participara en 
la votació. Vist aquest anunci de no participar en votacions, 
aquesta Presidencia prega als Srs. Diputats que no pensin par
ticipar en la votació, que s'absentin de la Sala durant la 
votació. 

(Pausa) 

I espera una contesta deis Srs. Diputats, per si no valen aca
tar aquest prec de la Presidencia. 

SR. TRIAY 1 LLOPIS: 
Sr. President, em sembla una situació realment absur

da. No comprenem en base a quin principi reglamentari vol 
el President obligar-nos a sortir de la Sala perque no vul
guem participar en una votació, simplement. Ara, si el Pre
sident obliga que sortim perque hem anunciat que no parti
ciparem a la votació, no obligarem que dugui la fon;a pública. 

EL SR. PRESIDENT: 
El motiu no és més que un: quan hi ha un nombre de 

Diputats que participaran a la votació, els senyors que no 
pensen participar no tenen perque ser a la Sala. 

Aleshores, jo repetesc: Jo prec als Srs. Diputats que no 
pensin participar en la votació, que han anunciat que no par
ticiparien, s'abstenguin de ser a la Sala en el moment de vo
tar. Si em diuen que no, no passa res; jo, com a President, 
que he d'interpretar el Reglament, i pens que el Reglament 
no preve u un cas d'aquests, crec que durant una votació en 
la qual no es vol participar, gosaria a dir que per cortesia 
parlamentaria no han de ser a la Sala on es vota. Jo els prec 
que surtin. 

(Pausa) 
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Com sembla que el silenci és afirmació de no voler ac
ceptar un prec de la Presidencia, passam a la votació, i jo 
deman a les Sres i a1s Srs. Diputats que votin a favor d'aques
ta Proposició no de Llei, es volen aixecar drets? 

Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en cont ra, es vo len aixe

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

drets? 
Resultat de la votació: Vots a favo r, 4. Abstencions, 31. 

Queda, ido aprovada aquesta Proposició no de Llei que hem 
sotmes a votació. 

Aquesta Presidencia decreta un descans de deu minuts. 
Se suspen la sessió. 

1I1.2 
EL SR. PRESIDENT: 

1 passam a tractar, dins el III punt de l'Ordre del Dia 
d'avui, la Proposició no de Llei assenyalada amb el n? 106/ 88 
i presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa 
a la creació de la Coordinadora d'Arxivers i Bibliotecaris de 
les Illes Balears. 

Per defensar aquesta Proposició no de Llei, per part del 
Grup SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. Darnia Pons. 

SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Els deman disculpes perque per una d'aqueIles casuali

tats reglamentaries, hem vist, fa un moment, una Interpel ·la
ció sobre Arxius i Biblioteques, i ara hi ha en debat, en tra
mit, una Proposkió no de Llei de pro posta de creació d'una 
Coordinadora d'Arxivers i Bibliotecaris. Aquesta PrQposició 
no de Llei va ser elaborada pel Grup SOCIALISTA, a peti
ció d'alguns deIs bibliotecaris i arxivers de les Illes que esta
ven preocupats per la manca de coordinació que es produla 
dins aquest món, que té un gran camp de treball, hi ha unes 
amplies competencies, pero on la coordinació era particular
ment difícil. 

Com diu l'exposició de motius, aquesta coordinació és 
particularment necessaria perque en materia d'Arxius i Bi
blioteques la titularitat és realment molt plural. Hi ha titula
ritats estatals, amb gestió de la Comunitat Autonoma, hi ha 
titularitats de la Comunitat Autonoma, hi ha titularitats deIs 
Consells Insulars, hi ha titularitats municipals, hi ha funda
cions que també tenen arxius i biblioteques, hi ha col·legis 
professionals, l'Església té un patrimoni arxivístic i bibliote
cari importantíssim, i al darrer escaló, també hi ha arxius 
i biblioteques particulars, que són realment importants. 

Les persones encarregades de dur a terme aquesta tasca 
no poden crear, per iniciativa propia, una coordinació, una 
plataforma de coordinació a1la on debatre i tractar els seus 
problemes. La coordinació d'aquesta materia corres pon, per 
imperatiu estatutari, a la Comunitat Autonoma, concretarnent 
a la Conselleria d'Educació i Cultura. 

Per aixo, la proposta és senzillament creació d'una Coor
dinadora d'Arxivers i Bibliotecaris de les Illes Balears que si
gui, com diu l'exposició de motius, una plataforma estable 
d'estudi i de diaIeg de la problematica del seu ambit. Es de
mana, es proposa en el 2n punt, que es doni una representa
ció als qui treballen dins els arxius i biblioteques de dife
rents nivells de titularitat, i finaIment, que hi hagi l'obligació 
d'elaborar, anualment, una memoria, i que sigui subjecte a 

debat e a informació parlamentaria una vegada a l'any. 
Es una proposta senzilla, per tant, pero entre la presen

tació d'aquesta pro posta, elaborada dia 5 de febrer del 1988, 
i el dia d'avui, s'han prodult a1gunes novetats. La novetat s'ha 
produü en el mement que debatíem la interpel·lació sobre 
Arxius i Biblioteques, quan la Sra. Consellera ens ha anun
ciat que tenia creat s uns mecanismes, unes coordinadores re
ferits a arxius i uns altres referits a biblioteques. Ha estat 
realment una sorpresa, hem pensat que tal vegada era a cau
sa d'una manca d'informació del Grup SOCIALISTA, pero 
després hem vist que no ha estat exactamerit així, perque és 
evident que qualsevol iniciativa d'una Conselleria o del Go
vern en general, per tenir plena vigencia, ha de ser al Butlle
tí Oficial de la Comunitat Autonoma. Aixo és un fet, pero 
encara no té una vigencia plena a nivell d'un estat de dret 
on els ciutadans dialoguen amb les institucions a través deis 
butlletins oficials corresponents. 

Esperam, per tant, que en un termini el més breu possi
ble, el que fins ara és un document dins la carpeta de la Sra. 
Consellera, passi a aquest Butlletí i sigui, per tant, conegut 
amb tat el detall que pertoca. 

Ara bé, també som conscients que seria un absurd, una 
vegada que se'ns ha anunciat que aixo es fara, mantenir i 
fon;ar una votació parlamentaria sobre el mateix tema. 

El que sí m'agradaria, Sra. ConseIIera, si és que voste 
intervé, és que es mantenguessin basicament dos compromis
sos a l'hora de crear i donar forma ja legal i definitiva a 
aquestes coordinadores d'arxivers i bibliotecaris. 

En primer 110c, és necessari que dins aquestes coordina
dores hi hagi gent representativa de les diferents titularitats 
d'arxius i biblioteques que hi ha. Per que? perque a titulari
tats dlferents hi ha problemes molt diferents. És molt distint 
un arxiu municipal que un arxiu eclesiastic, perque la pro
blematica és absolutament distinta. Si no hi ha aquesta re
presentació deis diferents nivells de titularitat, aquesta coor
dinadora d'arxivers i bibliotecaris pot ignorar arees molt 
importants que convé que hi siguin debatudes. 1 també hem 
de procurar que no es converte0i en un element direm de 
centralització de les Illes, sobretot de les iHes menors, que 
a causa de I'allunyament del centre de poder polític i admi
nistratiu de la Comunitat Autonoma, radicat a Palma, es tro
ben amb més dificultats de coordinació i de funcionament. 

I finalment, creim que l'elaboració d'una memoria és ele
ment que obliga a concretar la feina que s'ha fet, a planifi
car la feina que es pensa fer, és una obligació que en defini
tiva permet un seguiment, per part de la Conselleria primer, 
i per part deIs altres Grups Parlamentaris representats en 
aquesta Cambra. Ja no és tan reIIevant que aquesta memo
ria anual sigui necessariament, aixo ho reconeixem, presen
tada en aquesta Cambra a debat d'una manera obligatoria. 
Si consideram, qualsevol Grup Parlamentari ho pot fer, que 
és necessari fer un debat determinat en materia d'AnOus i 
Biblioteques, bé al Plenari, bé a la Comissió, sempre ten
drem, certament, el dret de fer-ho. 

Si recull aquests elements que li he proposat, no tenim 
cap inconvenient a donar per recollit l'esperit d'aquesta Pro
posició no de Llei, retirar-la i no sotmetre-Ia a debato 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT. 
Moltes gracies, Sr. Pons, per la seva intervenció; i aquesta 

.. 
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Presidencia i la Mesa donen per retirada la Proposició no 
de LIei. No? 

EL SR. PONS I PONS: 
Sr. President, hem pregat a la Sra. Conse!lera que al

menys verbalment agafas un cert compromís. que alguns 
d'aquests elements de la Proposició no de Llei seran recollits 
a les actuacions de la Conse!leria d'Educació i Cultura. Ens 
agradaria que ens ho digués. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. 
La Sra. Consellera té la paraula. 

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

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
No hi ha cap inconvenient d'acceptar els punts que ha 

dit el Sr. Pons. S'accepten. 

SR. PRESIDENT: 
Perfavor, perque quedi constancia al Llibre de Sessions, 

no queden ... 

EL SR. PONS 1 PONS: 
Sr. President. Sres. ¡Srs. Diputats. 
D'acord amb les manifestacLons -de la Sra. Consellera, 

donam per recollit, en els manifestacions que ella ha fet, i 
retiram la Proposició no de Llei. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gnkies. 

IV) 
EL SR. PRESlDENT: 

Passam, ido, al darrer punt de l'Ordre del Dia, que es 
refereix al Dictamen de la Comissió d'Ordenació Territorial, 
sobre la Proposició de Llei registrada amb el n? 1028/ 87, 
presentada pel Pie del Consell Insular de Menorca, relativa 
a la Declaració de la zona litoral i boscosa de la Costa Sud 
del Terme Municipal de Ciutadella, compresa entre l'Arenal 
de Son Xoriguer i Cala Galdana, com a Area Natural d'Es
pecial Interes. 

la que se suposa per aquesta Presidencia el coneixement 
del text per part de tots els Srs. Diputats, si no hi ha cap 
petició el donaríem per sabut i, si no, procediríem a la lectu
ra. Hi ha inconvenient que es doni per sabut? Volen que es 
procedeixi a la lectura? 

Entrant, ido, en el debat en si, ens trobam que l'artide 
Ir. no té es menes vives mantengudes per a aquest Plenario 
Per tant, deman a les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 
de l'article 1 f., si es volen aixecar drets, per favor? 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Aprovat l'article Ir. per unammltat. 
A l'artide 2n hi ha un vot particular presentat pel Grup 

Parlamentari PSM-EEM, registrat amb el n? 515/88. Per de
fensar aquest vot particular, i pel Grup Parlamentari PSM
EEM, té la paraula el seu Portaveu Sr. loan Francesc López 
i Casasnovas. 

EL SR. illPEZ I CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
«Nova, sed nove}}. De bell nou, les coses s'han de tor

nar a tractar, en aquesta Institució, després d'haver fet un 
llarg camí, per arribar a la conclusió que allo que inicial
ment tots deiem que volíem acaba girant-se en contra deIs 
proposits inicials. 

Una Llei d'Arees Naturals d'Especial Protecció esta feta 
per protegir una area natural, una area coherent, una area 
sencera, una area global. Ido bé, després del calvari que ha 
passat aquesta iniciativa legislativa del Consell Insular de Me
norca, després de dues ponencies, dues reunions de la Po
nencia Parlamentaria, després de la Comissió, avui, si no hi 
ha una reconsideració del tema, si no es voten a favor les 
esmenes que l'Entesa de l'Esquerra de Menorca - PSM i 
el Partit Socialista Obrer Espanyol presenten a aquesta Cam
bra, alió que havia de ser una llei de protecció es convertira, 
senzillament, en una !lei, com algú ja ha definit aquí dins, 
d'urbanització, i en aquest cas de mitja urbanització, que es 
en definitiva el que succeeixen la delimitació de I'area. 

r és que, si Nicolau de Maquiavel parlava que el fi jus
tifica els mitjans, i Albert Camus deia que sempre els mit
jans han de ser adequats als fins que es persegueixen, ara 
hem trobat una fórmula nova, s'han malmes els fins i, a més 
arnés, s'ha mercadejat, en aquest «Círculo Mallorquín» con
vertit en Llotja, a aquell joc del «do ut des», et don perque 
em donis. Et don un bocí de dalt, I'area boscosa que cau 
600 metres més amunt de la línia inicialment proposada, si 
a canvi em dones un urbanitzable no programat que hi ha 
tocant la vorera de Son Xoriguer. 1 cal dir-ho ben clar, en 
aquest urbanitzable no programat hi havia previst -Pla Ge
neral d'Ordenació Urbana de Ciutadella- la possibilitat de 
construir-hi un port esportiu. 

Per que no es va incloure inicialment em diran vostes, 
aquesta area vorerera a Son Xoriguer, en la pro posta inicial? 
I jo els diré que fent una mica de memoria recordaran que 
I'any 1984 hi era. Que l'any 1987, quan al Consell Insular 
varem debatre la iniciativa legislativa, també hi era, pero per 
sortir endavant aquesta iniciativa legislativa calien vots, per 
sortir endavant en aquesta Cambra també caldran vots, com
posició de majories. Aleshores per tenir els vots necessaris, 
per tirar endavant la proposta hi va haver una condició. La 
condició era que la delimitació s'adequas estrictament a alIó 
que el Pla General d'Ordenació Urbana de Ciutadella, en pro
cés de revisió, deia. r deia que aquella zona era urbanitzable 
no programat, i per tant no podia entrar en la consideració 
deIs límits de la Llei. Malament, ja, perque inicialment, quan 
es tracta de protegir la costa, és estrany que un bocí de cos
ta, igualment valuós que l'altre del costat, quedi fora. 

Aixo és un tema que s'hauria d'explicar i s'hauria d'ex
plicar molt bé, per part de qui va protagonitzar aquesta si
tuació. Pero és més: als programes municipals, als progra
mes electoral s de j'Entesa de l'Esquerra de Menorca hi havia 
la voluntat de reduir d'immediat els urbanitzables no pro
gramats. Per ar;:o varem estar, per ar;:ó i no per altra cosa, 
immediatament d'acord i sense cap ti pus de negociació amb 
I'esmena presentada pel CDS, que venia a eixamplar els lí
mits d'aquesta area, coherent amb les intencions del nostre 
grup municipal, pero també coherent amb la majoria, a1menys 
la majoria de representants de l'Ajuntament de CiutadelIa, 
PSOE, CDS, Entesa de I'Esquerra de Menorca. 

Pero la historia del que ha succeit ja és historia, i alIó 
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que val són els vots, i el que mesurarem avui, a l'hora de 
dir si protegim o no protegim no és el que vafer l'Entesa 
de l'Esquerra de Menorca - PSM o el PSOE o el CDS o 
AP-PL, és el que avui i ara farem. 

El Pla General d'Ordenació Urbana ja, diran vostes, pro
tegeix aquesta zona. la mitja lIuna de l'urbanitzable, de la 
possible urbanització, ja queda protegida amb el Pla Gene
ral d'Ordenació Urbana aprovat. 1 és cert. Pero també és cert 
que la resta també hi entra. Per tant, per que fer una lJei 
de protecció? Si es fa una lIei de protecció és, senyores i sen
yors, perque nosaltres creim que una llei del Parlament té 
una possibilitat més amplia, se suporposa al plantejament 
municipal. Pero si se superposa, obviament em diran: per que 
no hem de ser més respectuosos amb la voluntat municipal, 
expressada ja en un Pla General? Per que no hem d'incloure 
els límits que el propi Pla General d'Ordenació Urbana con
templa? Es que si no feim aixo, estam caiguent en una cer
ta, real contradicció, que caldria explicar. Com també m'agra
daria que s'expliqués d'una manera palesa per quin motiu, 
el Grup que diu que vol protegir aquesta zona la talla perla 
meitat a I'hora de presentar una esmena a la propia Llei. 
1 record que protegir no és, efectivament, deixar arees urba
nitzables. 1 record que al Diari de Sessions deldia 28 de ge
ner del 88, fa poc temps, es deia que, atesa la nova composi
ció d'aquesta Cambra es pot donar llum verda a una llei que 
perm¡;ti el desig que I'any 84 altres grups progressistes no va
ren poder dur a terme i avui esper que no sois li donin su
port ells, sinó que, a més a més, també n'hi donin els partits 
conservadors, ete., ete., pero res d'a90, res d'a90 no ha succelt. 

Les nostres lleis no poden arribar al punt de limitar les 
actuacions deIs ajuntaments, aixo diu un Il·lustre Diputat re
presentant, en aquell moment, del CDS. Ido bé, .si hem de 
ser coherents amb aquestes paraules, i l'Ajuntament de Ciu
tadella ha definit l'area a protegir, per quin motiu no hem 
de ser respectuosos, i les nos tres lleis han de limitar, han 
d'adequar-se al que volen els ajuntaments? 1 en aquest cas, 
la voluntat deis ajuntaments no és destructiva, és protec
cionista. 

Mirin, la meya exposició no esta sotmesa a cap tipus 
de pressió ni negociació. La meva exposició en nom del Grup 
PSM-EEM és feta només sota parametres de coherencia d'una 
area natural que nosaltres creim que tanmateix el Parlament, 
avui, pot donar una protecció globalitzada, una protecció que 
mai no sera definitiva, peró que per suposat sera molt més 
ferma, molt més solida que la que un Pla General, i és im
portant que tengui, pot definir. 

Aquestes són les nostres paraules. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir, a favor o en con-

tra? 
Per part del Grup Unió Mallorquina, té la paraula el 

Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASQUAL 1 AMOROS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 
Aquesta sera l'única intervenció que farem durant aques

ta trarnitació d'aquesta Proposició de Llei, perque realment 
l'altre vot particular que hi ha també és en el mateix sentit, 
i per tant no intervendré posteriorment. 

Molt bé, el resultat de la trarnitació d'aquesta Proposi
ció de Llei de Protecció de la costa sud de Ciutadella, surt, 

sortira d'aquest Parlament si els resultats són com els pre
vists, de tal manera que la protecció de la Costa Sud sera 
superior a la que tenia quan va entrar aquesta Proposició 
de Llei. 

Es dira, efectivament, que per part deis dos grups s'ha 
tret de la proposició una part, pero aquesta part esta prote
gida al Pla General. Per consegüent, la protecció existeix, i 
en canvi, en canvi, s'ha tret un urbanitzable no programat 
que diu, el Sr. López Casasnovas ha volgut dir, ha dit aquí 
textualmenmt que aixo és una llotja, i sense dir que és una 
llotja ha volgut dir, ha insinuat que el ConselJ Insular de 
Menorca va ser una llotja, qUé; si hi va haver una serie de 
pressions i de contrapressions abans de dur la Proposició de 
Llei aquí, i jo vull dir que jo consider que ni el Consell In
sular de Menorca és una lIotja ni aquest Parlament no és 
cap llotja tampoco Cada Grup pensa el que pensa i, senzilla
ment, aquí es duen les proposicions segons la ideologia polí
tica de cada Grup, senzillament. I ho dic perque aquí pareix 
que quan es tracen línies urbanístiques, aquestes línies són 
magiques, i de magiques no en ten en gran cosa, sinó que 
moltes vegades són coses molt subjectives de persones o de 
Grups que no tenen pes suficient. 

Nosaltres, Unió Mallorquina, varem dir que considera
vem que la Costa Sud era protegida en el Pla General de 
Ciutadella. En aquells moments faltava solucionar unes pres
cripcions que havia posat la Comissió Provincial d'Urbanis
me al Pla, perque fos, tota l'area que es duia aquí, Paisatge 
d'E.special Protecció, no sé el noin, exactament, que li dona- . 
ven en el Pla. Avui, ja hi ha hagut una altra passa, que és 
que les prescripcions al Pla General de Ciutadella ja s'han 
donat, i el Pla General és aprovat definitivament. Per conse
güent, nosaltres, amb aquesta Proposició de Llei, el que feim 
és agranar allo que era net, no ágranam aquí on hi ha -bru
tor, no hi ha perill d'urbanització, sinó que senzillament duim 
una llei de protegir un paisatge que ja esta protegit per un 
Pla General, que és l'instrument que ha de protegir el pai
satge de cada municipi, en general. 

Per tant, nosaltres votarem perque hi ha hagut un aug
ment, l'important d'aquesta Llei és que hi ha hagut un aug
ment vora Son Xoriguer, que s'ha tret un urbanitzable de no 
programat per protegir-Io, i en aquest aspecte consideram que 
si aixo no és protegit pel Pla General, nosaltres votarem a 
favor de la Llei, de l'articulat, i, en canvi, com que és inútil, 
és igual que sigui protegit, a efectes practics, per llei, la re
ducció que s'ha proposat per dos grups, o aquests vots par
ticulars, nosaltres ens abstendrem, per tant, perdó, votarem 
en contra deIs vots particulars. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
No havent-hi més intervencions, passam a la votació 

d'aquest vot particular. 
Sí, Sr. Portaveu. 

EL SR. TRIAY I LWPIS: 
Es una qüestió d'ordre la que vull plantejar. Hi ha un 

altre vot particular, que és el del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, pero el seu contingut és identic al vot particular que 
ha presentat el PSM-EEM. Per tant, crec que s'ha de fer el 
debat de l'altre vot particular i després fer una única votació. 

EL SR. PRESIDENT 
Moltes grades, Sr. Triay. 



DIARI DE SESSIONS I Núm. 20 I 7 d'abril del 1988 753 

, Grec que l'estalvi de temps és important, jo Ji ag~esc 
la seva aportació. i passarem a discutir el segon vot parucu
lar . presentat pel Grup SOCIALISTA i registrat amb el n~ 
535/88. Per defensar aquest VOL particular, té la paraula per 
part del Grup Parlamentad SOCIALISTA, el seu Portaveu 

Sr. Francesc 'lliay. 

SR. TRlAY 1 LLOPIS: 
GrAcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
El vot particular del Grup Parlamentari SOCIAUSfA 

té per objecte, i, coro he dil a la intervenció previa, és coin
cident, és exacte en el seu contingut, al que s'acaba de de
fensar, i té per objecte reslituir a la proposta inicial a la que 
va enviar el ConseU Insular de Menorca j a la que aquí es 
va prendre en consideració, les arees que han estat excJoses 
durant la tramítació parlamentaria. 

Aquestes Arees són unes 120 bectarees a la zona de Ma
careUa i unes 400 hectarees a la banda de Ciutadella del Ba
rranc d'AJgendar, als tiacs que es diuen Son Meslres. Cala 
Galdana, etc. Aquestes reduccions entenem 110saltres 110 res
ponen a crlteris de conservació de la naturalesa, no res po
nen a criteris marfologics d'estudi del territori ru a estudis 
medí-ambientals, simplement respanen a límits patrimoruals, 
responen a límits de finques concretes, M acarell a, Son Mes
tres, els propietaris de les quals, el accionistes, o ón els ma
teixos o esta o íntimament relacionats o són parcialment els 
mateixos que també els de Santa Maria de Son Fonoll, que 
també és objecte d'una a1tra Proposició de Llei que s'esta 
tramitant en aquest Parlament, i que els seus propietaris, és 
notori, és públic en totes les seves accions legítimes, pero que 
nosaltres no hi estam d'acord, són els qui promoven la urba
nització de Macarella, la urbarutzació de Santa Maria de Son 
Fonoll, i actuacions també d'urbarutzació d'altre tipus, amb 
projectes de camps de golf, amb edificacions annexes, d'acord 
amb la futura lIei que pugui aprovar el Parlament a la zona 
del Barranc d'Algendar. 

Durant 10 anys, les forces progressistes, les forces políti
ques, han tengut com un objectiu prioritari a Menorca i a 
Ciutadella, i per aixo ha vengut dues vegades aquí, en aquest 
Parlament, evitar que aquestes urbarutzacions es materialit
zin. Es més, la delimitació que avui es proposa aquí a apro
vació en aquestes dues zones que són objecte de vot particu
lar, ni tan soIs recullen les delimitacions que l'any 82 i 83, 
primer iniciades pel Sr. Pasqual al Consell General Interin
sular, i després acabades pel Sr. Saiz al Govern de la Comu
rutat Autonoma, varen .ser objecte, primer de suspensió de 
planejament i després d'una norma subsidiaria precisament 
per assegurar que aquests espais naturals quedessin protegits 
d'una manera defirutiva per damunt deIs planejaments gene
rals que eren vigents, delimjtacions que tots, al seu moment, 
em referesc a tots els qui avill avalam aquesta Proposició, 
varem considerar insuficients, varem considerar insatisfacto
ries, pero que avui aquesta delirrutació ni tan soIs hi arriba. 
Gran part del Barranc de Macarella, protegít per aquella nor
ma subsidiaria de planejament, conseqüencia de la suspen
sió, queda dins la zona d'aquest vot particular, la vorera in
suficient, mínima, per aixo aquesta Proposició venia avui, 
verua a la trarrutació parlamentaria de la banda de Ciutade
lIa del Barranc d'Algendar, queda absolutament exclosa de 
la Llei d'Area Natural d'Especial Interes. 

Per tant, una majoria possible, probable d'aquest Parla
ment esta considerant excessives aquelles delimitacions que 

el Sr. Saiz i el Sr. Pasqual fa pocs anys, i amb gran esfon;, 
perque varen fer necessaries actuacions drastiques i que mai 
més no s'han volgut utilitzar, jo crec que erroruament, com 
foren la suspensió de planejament i la fixació d'aquelles nor
mes subsidiaries, avui es proposa que el Parlament consideri 
que allo era excessiu i que per tant s'ha de reduir la declara
ció d'area natural en relació a aquelles delirIDtacions. Es més, 
els classics estudis que manejam en aquest Parlament avalen 
també el vot particular i no avalen la deJirrutació que se sot
met avui a aprovació. l.:estudi d'INESE a la part d'AJgendar, 
l'estudi d ' ICONA a la part de Macarella i de la costa sud 
de Ciutadella, tots dos realment es troben en la lírua deis 
vots particulars, que són la proposta del Consell Insular de 
Menorca que va venir, que són la proposta irucial de l'Ajun
tament de Ciutadella en el seu Pla General, i no la modifi
cació que s'ha introdu'it durant la tramitació parlamentaria. 

Per tant, si no hi ha raons de caracter naturalista per 
excloure aquestes arees, quines són les raons de tipus polític 
i de tipus ideologic que poden avalar aquesta reducció? 1 es
pccíalmcnt, quine són les raons quan el Pla eneral de Cíu
tadelJa esta aprovat en aq uest moment amb una delimitació 
de Zona d'Especial Protecció més amplia de la que el Parla
ment avuj vol aprovar i que coincideix ubslancialmcl1l amb 
l'ampliació que aquí s'ha fet O i coincideix amb aquesta espe
cial protecció de l'Ajuntament de Ciutadella? Quines poden 
ser les conseqüencies d'aquestes exclusions que avui es trac
ten aquí?, perque ens deia ara mateix el Sr. Pasqual, Porta
veu d'UM, que agranam darnunt net. Per que agranam par
cialment damunt fiet? Qualque diferencia hi deu haver d'unes 
arees respecte de les altres per no fer una passada conjunta. 
Jo crec que la intenció és clarament buidar de contingut la 
proposta inicial. El Sr. Mayol dei a, al debat de presa en con
sideració, amb molt d'encert, qua.n demanava el vot favora
ble deIs al tres grups a aquesta proposició en concret, que si 
les postures estan ja preses, si ja estan calibrades les forces 
deis interessos que estan disposats a suportar, per ventura més 
val que es voti en contra. Deia: Estalviarem temps, estalvia
rem esfon;os, estalviarem reunions, si resultam ja derrotats 
avui mateix en aquesta votació. Bé, la veritat és que qualque 
pressentiment en devia tenir el Sr. Mayol perque efectivament 
totes aquelles bones impressions del debat de presa en consi
deració s'han vist defraudad es, s'han vist decepcionades, de
cebudes durant la tramitació que ens condueix al dia d'avui. 

El Parlament, no ro ha dubte que pot declarar o no una 
area natural com area d'especial interes pels seus valors, no
saltres creim que el que no té sentit, el que no té explicació, 
que és una desnaturalització, que és una perversió, és, d 'una 
area principal, amplia, excloure'n precisament aquelles zones 
on hi ha els valors més importants, on 9-i ha les arees més 
delicades, on hi ha autenticament els perÜIs que irucialment 
motiven la presentació d'aquest Projecte de Llei. Perque, que 
suposa en concret per a l'area que avui es vol excloure? Crec 
que és una primera pressió cap a una modificació d'un Pla 
General que s'ha aprovat fa quinze dies. Es tracta de mante
nir vives les esperances d 'uns promotors que les seves urba
rutzacions projectades són possib\es. Es vol deixar sense de
fenses, sense la maxima defensa, que és la L1ei d'aquest Parla
ment, aquests paratges, es volen legitimar expectatives amb 
\'aval del Parlament, i per aixó unes zones s'exclouen i unes 
altres no, aquesta és la diferencia. Es volen donar arguments 
per promoure recursos contra el Pla General de Ciutadella 
davant l'Adrrunistració Autonómica i davant els tribunals. 
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Per tant, aquesta és la raó profunda d'aquestes exclu
sions que efectivament avui, avui, són protegides aquestes 
arees són protegides per un Pla General acabat d'aprovar, pero 
acabat d'aprovar, pendent encara de tota la serie de recursos 
que poden tenir 1I0c fins a la seva fermesa i que a la vegada, 
no dubtem que la Llei del Parlament té un caracter de per
manencia, d'estabilitat cap al futur, molt superior al que pot 
garantir el Pla General Municipal. 

Crec que som davant una exclusió escandalosa, perque 
no és justificable en els termes de la Llei d'Arees Naturals 
d'Especial Interes, que són els valors geologics, els valors fIo
rístics, els valors faunístics, paisatgístics, morfologics de la 
zona. Perque respon a interessos patrimonials innegables, hi 
ha uns interessos que són coneguts, públics, que estan de
fensats davant els tribunals, que estan defensats amb els ins
truments urbanístics que no han arribat a una culminació 
de voler urbanitzar aquesta area, i creim que aquest tipus 
d'interessos patrimonials no haurien d'incidir sobre les nor
mes de caracter general, com són les lIeis que aquest Parla
ment fa. 

Per tant, en aquest sentit, jo, considerant que tot el tra
mit parlamentari no es tancara fins al dia d'avui, deman una 
reconsideració als Grups Parlamentaris que encara mantenen 
aquestes posicions de reducció de I'area natural que té un 
conjunt indivisible, i, per tant, faig una crida, en darrer ter
me, per a la protecció integral de la costa sud de Ciutadella. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que volen intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa

raula el Sr. Francesc López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Per una qüestió d'ordre, Sr. President. 
A l'ordenació del debat, després de l'esmena i havent in

tervengut com a Portaveu, després hi havia les intervencions 
deIs Grups i finalment tenia dre! de replica, hi havia contrar
replica. 

AIeshores, havent unificat el debat, em sembla, si m'ho 
pot aclarir, que una volta explicades les posicions deIs grups, 
jo tindré dret a replica, igual que el Portaveu del Grup SO
CIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. López i Casasnovas. Tendra dret a replica, sí. 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el Sr. 

Miquel Pasqual. 

EL SR. PASQUAL I AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
No tenia previst intervenir, pero cree que s'han de pun

tualitzar alguns extrems del que ha dit el Sr. Tri ay. 
En primer 1I0c, jo he de manifestar que el Sr. Triay té 

molt poca confian9a en l'Ajuntament de Ciutadella, perque 
si l'Ajuntament de Ciutadella té un Pla General aprovat que 
té un area que es va dur aquí, al Parlament, en tota la seva 
extensió, delimitada com a Paisatge d'Especial Protecció, jo 
no hi veig el perill, i a més vull dir que la seva intervenció 
té uns colorants demagogics respecte deis recursos i quan par
la d'anar als tribunals. El Sr. Triay, que és un bon coneixe
dor de la Llei del Sol, supos que deu saber que no hi ha 

cap Tribunal que pugui obligar un Ajuntament a modificar 
una delimitació. El que pot dir vos te, en aquesta delimitació 
que es fa, hi ha indemnitzacions, pero que l'Ajuntament di 
gui aixo, jo ho vull no urbanitzable, i d'especial protecció 
i que el Tribunal li digui vos te ho ha de fer urbanitzable, 
em pareix que no hi ha jurisprudencia i em pareix que la 
doctrina diu absolutament el contrario 

Per tant, em perdoni Sr. Tri ay, que qua n voste diu aques
tes coses, Ji digui en em pareix que fa una mica de demago
gia. 1 respecte de la suspensió del planejament que jo vaig 
promoure l'any 1982 i que va acabar el Govern I'any 1983, 
I'objectiu era que els plans generals, era que els plans gene
rals desquaJificassin, no que aquest Parlament fes lIeis, era 
aquell i aquest objectiu esta complert, senzillament. 

Moltes gracies. 

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

Diputat Sr. Caries Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Bé, nosaltres som exactament els que en un bon di a, i 

va ser un bon dia, varem decidir recordar les ganes que hi 
havia al Consell de Menorca, per part deIs partits de l'es
querra, de protegir la costa menorquina i especialment la costa 
sud de Ciutadella. Aleshores, a partir d'aquí varem donar 
via lliure que es fes una protecció, d'acord, indiscutiblement, 
amb les norines i els principis polítics que té el COSo 

Per ac,:o, quan varem parlar del Consell, efectivament, 
aBa hem dit que estavem d'acord amb la presentació i que 
les delimitacions les faríem en el seu moment d'acord amb 
el CDS, que té un programa polític, i no amb els altres par
tits, que també tenen el seu, i democraticament l'han de sa
ber defensar. 

He volgu! puntuaJitzar que si avui som aquí parlant de 
la defensa d'una costa, és perque efectivament nosaltres hem 
volgut que sigui així. I nosaltres defensam la costa menor
quina perque vaig dir el primer dia i repetesc ara, que és una 
defensa economica del futur de la nostra illa, perque és una 
defensa económica que d'aquí vint anys la gent trobi la be
llesa que avui hi ha a la nostra costa. 

I es per a90, a més a més, que nosaltres també propo
sam i volem instar una iniciativa legislativa promoguda pel 
Consell Insular de Menorca davant aquest Parlament tendent 
a establir una protecció general de tota l'illa de Menorca, de 
tota la costa, i sigui a90 que impedeixi possibles amenaces 
i atemptats contra la costa menorquina. 

Es per tot a~o que el CDS no va tenir cap inconvenient 
a acceptar en Ponencia, quan el Grup del PSOE, perfecta
ment representat pel Sr. Triay i el Sr. Febrer, es varen brin
dar, que com que la nostra esmena era diferent de la seva, 
vull aclarir una vegada més, ja que el Sr. Triayu sembla que 
té un lapsus mental quan parla de la costa, i sempre s'oblida 
de parlar de Son Xoriguer, supos també que per raons molt 
profundes, vull aclarir que alla sí que nosaltres vertaderament 
teníem una vertadera intenció de protegir, pero avui també 
descobrim que perque aquesta possible lIei de protecció arri
bés al Parlament, pel que sembla que he entes del PSM-EEM, 
en principi varem haver d'acceptar que el plfmols vinguessin 
amb una llepadeta discretament marcada, on deixaven fora 
de Iloe Son Xoriguer, i on vertad.erament hi havia unes pos-
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sibilitats que hi hagués un port esportiu, que a més, aquest 
port esportiu. h.i havia unes possibles indemnitzacions cara 
als qui el fessin, perque era una despesa molt gran aquest 
port esportiu, que, a més arnés, hi havia una altra zona on 
poder fer una urbani tzació, 110 una urbanització pero sí un 
poblat de pescadors uficient perqué compensas les des peses 
que significava fer un port esportiu. Aixo són coses que no 
són estabJertes enlloe, pero que, lal com ha dit el Sr. López 
Casasnovas, tots sabíem més o menys que es cala. És indis
cutible que el COS, que té la virtud de tenir un programa 
molt ciar en aquest sentit, va dir que no tenia sentit que allo 
es fes fora de protecció, quan des de fa molt temps era al 
Pla d'INESE. En definitiva, insistesc, i tornaré altra vegada 
a la conversació de la Ponencia, és d'alabar, quan els senyors 
del PSOE es brinden afer-se carrec totalment de la nostra 
participació quant a les esmenes, que valen protegir Son Xo
riguer i ens diuen, com que la nostra pretensió de defensar 
la costa és una línia paral·lela, en 400 o 800 metres de la 
costa, segons sigui l'estructura de la costa o les irregularitats 
que ro hagi de platges o barrancs, aleshores nosaltres no féiem 
exactament el que deia el Consel!, sinó que ens cenyíem a 
aixo, a protegir des de Son Xoriguer, totalment, fins a Cala 
Galdana, vers aquesta línia. Aleshores, la proposta del PSOE 
va ser, nosaltres acceptam la teya de Son Xoriguer, i tu ac
ceptes tata la resta que nosaltres volem protegir. La veritat 
és que fugia indiscutiblement de la nostra feina, de les nos
tres esmenes, pero és igual. Varem considerar que era prou 
important, i e!s senyors del PSOE ens ha brindaven, i com 
que teníem un suport total també en aquesta idea per part 
de l'Entesa de l'Esquerra, que he de reconéixer que sempre 
ha mantingut una postura total de salvaguarda de la costa, 
sense cap discussió, és amb I'únic personatge que jo no he 
tingut mai cap discussió sobre aquest tema, a partir d'aquí 
nosaltres varem dir que sí, i el Sr. López i Casasnovas també 
va dir que sí. Vul! insistir una vegada més que és molt greu, 
quan un partit polític com el PSOE, molt ben representat 
aquest partit per part del Sr. Triayu, que és el Portaveu 
d'aquest PSOE, quan nosaltres deim que sí, a continuació 
es dediquen a tornar enrera la seva oferta, no la nostra ofer
ta, la seVa oferta. Ells ens fan una oferta, nasal tres deim que 
sí, el Sr. López i Casasnovas també I'accepta, l'acceptam tots, 
i a partir d'aquí la cosa canvia. Jo, és clar, no vul! recordar 
de cap manera les raons profundes per tornar a recuperar 
la zona de Son Xoriguer, hi deuen ser. No basta a<;o, i s'han 
d'adarir molt bé les coses perqué es fa molta demagogia i 
s'expliquen massa coses, no diré falsament, pero que no són 
adaridores. hem d'insistir que durant tata una setmana, per
que hi ha un lapsus entre una Ponéncia i una altra, va haver
hi una feina determinada per part de l'EEM-PSM i també 
per part del COS afer possible que des de l'Ajuntament de 
Ciutadella, i dic des de I'Ajuntament de Ciutadella perqué 
un deIs acIariments que feien elIs per tornar enrera la parau
la era dir, anam en contra del Pla General de Ciutadella que 
ayo no ha estableix, i hem de fer la voluntat del poble de 
Ciutadella. Aleshores, \'única solució que teníem per acon
seguir aquesta protecció amb una amplia majoria, era que 
el poble de Ciutadella decIarés efectivament estar, estar 
d'acord amb l'esmena del COS, i varem aconseguir-ho, sen
yors meus, varem aconseguir que l'Ajuntament de Ciutade
Ha, d'acord amb el COS, digués als Parlamentaris del PSOE 
que estaven totalment d'acord, no solament estaven d'acord, 
sinó que a més a més resulta que un deIs pactes o deIs trac-

tes que havia fet l'EEM el seu bon dia per donar suport a 
un alcalde de Ciutadella, del PSOE, era exactament anar des
programant aquestes zones que hi havia programables, no 
qualificades encara. 

Per tant, nosaltres hem de reconéixer que aquella set
mana va ser una setmana de satisfacció pel COS perque ha
via aconseguit exactament protegir la costa menorquina, la 
costa de Ciutadella. 1 varem arribar a la 2~ ponéncia con
tents, fins i tot amb una certa vanagloria, m'heu de perme
tre que no deixa de ser interessant i és polit comprovar que 
has aconseguit e!s teus objectius. Indiscutiblement, no vul! 
recordar les postures, no diguem de falsedat, pero sí de ju
gades una mica estranyes que han passat a la primera po
nencia, no són agradables, per tant no en parlaré, pero sí 
que he de parlar que la 2.a part, on demanan altra vega da 
si el PSOE donara suport a la postura de! COS, sabent ja 
e! que havia dit l'Ajuntament, varem quedar de pedra, sen
yors meus, perqué resulta que el PSOE ha dit que ells no 
tenien cap problema a Son Xoriguer, que ells tenien les seves 
esmenes, la seva proposta de l!ei, i que nosaltres ens arre
gElssim així com volguéssim. 

A partir d'aquí, senyors meus, el que ha anat passant 
no ha estat més que una correlació de coses que al cap i 
a la fi no ens ha dut a res més que a tenir una llei de protec
ció de costes, practicament com I'havia presentada el COS, 
que podia ser millarada, per a uns, i per a altres és massa, 
perqué aixo és indiscutible, nosaltres som el Centre, no som, 
perdó, la dreta, ni som, perdó, l'esquerra, som el centre, i 
tenim la nostra política, i efectivament la nostra política no 
sera votar sempre e! qui digui l'esquerra ni sera votar sempre 
el que digui la dreta, sinó que actuam en conseqüencia a la 
nostra política. 1 avui hem dut la nostra política, que ha es
tat totalment brillant, perqué hem aconseguit les nostres es
menes i a més arnés tenim la sort que avui, amb un Pla 
General aprovat, l'Ajuntament de Ciutadella té tates les pos
sibilitats de defensar, tal com vol, el seu Pla General. 1 és 
indiscutible, i estaven dient per aquí, que el Parlament no 
pot limitar les actuacions d'ajuntaments, i efectivament nos
altres respectam els límits de 500 y 600 metres perqué, a par
tir d'aIla sigui l'Ajuntament que pugui defensar i dir com vol 
la seva costa, nosaltres no deim que I'Ajuntament urbanitzi, 
no ha deim pas, nosaltres deim, de SOO cap aquí vosté no 
urbanitza, de 600 cap alla faci voste el que trobi més conve
nienL 1 indiscutiblement també és veritat que a I'Ajuntament 
de Ciutadella, on tenim el nostre representant, votam a fa
vor de la proposta d'aquest Pla General que digui que no 
pot urbanitzar, i nasal tres votam amb ells, no en mancaria 
d'altra, perqué aquest és el desig que valen. 

Jo, podria deixar d'atacar, pero és que hi ha coses que 
em feren massa ja. He hagut de patir massa, perqué pateixo 
massa, no pot ser a<;o, senyors meus. Prou n'hi ha de dema
gogia, i són demagogia els fets que no van d'acord amb la 
paraula. Deixam de parlar de les possibilitats del port espor
tíu no en parlam d'ac;:o, i no sé si vostés saben ben bé el 
que és, aquest no és una branca d'un bra<; no, és una pene
tració dins una illa petita, on tots sabeu la importancia que 
tenen les aigües, és una penetració de SOO metres cap endins, 
amb una quantitat, si coneixeu Can Barbara, és unes vuit 
vegades Can Barbara, o sigui un pou gros i polit, on es ca
neguen les aigües que vulguin, ni se sap el que es poden 
canegar, pero ja no venia d'aquí, no n'ha parlat ni una ve
gada el Sr. Triay d'a<;o, ha parlat de moltes coses, de la de-
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fensa de moltes coses, pero d'ac;:o no n'ha rallat. Pero és 10-
gie, faltaria més que endemés en raUés. La pena, insistese, 
és comprovar com el PSM avui em diu que no pot arribar 
a dur ac;:o endavant, bé, varen haver d'anar a mirar allo, va
ren pensar que tal vegada, supos, més endavant podrien 
corregir-ha, pero la veritat és que els planols varen venir 
d'aquesta manera, i es feren amb tata la seva bona intenció, 
indiscutiblemen, en el lIoe de feina del Sr. Tri ay, ac,:o ens ha 
va comunicar eU, jo no ha sabia. 

Continuarem. Jo, hi ha massa coses que no puc enten
dre, i el que no vull entendre és, insistese, la demagogia d'al
gun partit, en aquest cas la del partit socialista. No és possi
ble que ens parli amb tanta defensa de la. natura, i rallant 
de Ciutadella, ara, on tenim que a part de Son Xoriguer, que 
ja no en rallarem més, perque ja seria massa, fixeu-vos bé 
que a Ciutadella no hi ha hagut cap inconvenient perque un 
alcalde socialista, a una zona no urbanitzada, on no existeix 
urbanització, doni permissos, aquests dos úItims anys, no hi 
ha urbanització, diré més encara, s'ha intentat per quatre v~
gades dur aquesta urbanització endavant i per quatre vega
des s'ha fet fora perque no complia les normatives urbanísti
ques, ni el projecte, ni res. Aleshores, ha donat 8 apartaments, 
66 apartaments, locals comercials, una piscina, dues viven
des, local comercial, bloc de no sé que, projecte de local co
mercial, projecte d'execució d'apartaments, 76 apartaments, 
a un Iloe, senyors meus, on no existeix, no existeix cap Pla 
Parcial, un Iloc on no ha estat aprovat el Pla Parcial, i ac;:o 
ha fan aquests senyors que ens diuen a nosaltres que si feim 
una cosa o altra ... Insistesc: siguem d'una vegada per sem
pre més realistes i més vertaders amb el que diu i amb els fets. 

Conclusions: Fer una proposta, i quan s'accepta tornar 
enrera. Quedar impassible quan altres grups arriben a un 
acord i pretendre que després es rompin, és .molt curiós ac;o, 
supo s que parteixen de la base que ells d'ac;:o no en són ca- -
pac;:os, pero, ciar no tots som iguals. Jo m'atrevesc a dir que 
no es pot arribar a unes solucions partint de la idea de no 
complir els compromissos de que es parla o de fer demago
gia, o de la incapacitat d'alguns parlamentaris. De cap ma
nera no vull pensar que hi hagi interessos ocults. En defini
tiva la nostra voluntat, la voluntat del CDS és impedir la 
destrucció de la costa i considerar que les instancies aplica
des que marquen les nostres esmenes, és a partir d'aquí que 
han de funcionar, i són els ajuntaments, i en aquest cas l'ajun
tament al qual pertanyen els terrenys, el que n'ha decidir la 
utilització, i en el cas d'aquesta costa sud de CiutadelIa, ens 
alegar que Pla General aprovat, al qual el CDS li dóna su
port, prevegi la protecció que és el desig del poble. Per tant, 
és molt menys greu cedir en una petita part la delimitació 
de ['area a la zona de Macarella, d'altra banda ja prou pro
tegida pel planejament municipal, que la zona de Son Xori
guer, sobre la qual amenac;:ava una destrucció costera i d'aqüi
fers importantíssima. 

Aquesta és la raó, senyors meus, i el sentit deIs nostres 
vots. 

Moltes gracies. 

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

el Diputat Sr. Saura i Manuel de Villena. 

EL SR. SAURA 1 MANUEL DE VILLENA: 
Sr. Presidente. Sras. i Sres. Diputados. 

y dijo Dios: los buenos estarán a la derecha y los ma
los a la izquierda; nunca, realmente nunca habló del centro 
poque el centro es sencillamente un punto geométrico, no 
obstante en política se puede admitir que es un partido po
lítico. 

Va a ser difícil centrar el debate, porque se han vertido 
tantísimas cantidades de cosa, y dos votos particulares al mis
mo tiempo, pero vaya intentarlo, empezando por el repre
sentante de la EEM-PSM. 

El Sr. López Casasnovas empieza diciendo que todas las 
proposiciones de ley que llegan a este Parlamento poco me
nos que quedan desfiguradas porque los límites desaparecen, 
y aparecen otros. Bueno, contra el vicio de pedir está la vir
tud de no dar; está clarísimo que precisamente estas leyes 
de protección el artículo más importante siempre son los lí
mites, no hay que olvidar que todos los partidos políticos 
del Consell Insular de Menorca aprobaron por unanimidad 
la toma en consideración, la iniciativa legislativa para que 
fuera posible la protección de ciertos espacios considerados 
naturales, pero no significa que precisamente tengan que ser 
los que en un plano anejo al articulado vaya a ser el que 
vaya aprobado, y por qué, porque cada uno tiene una ideo
logía distinta, cada uno entiende qué es una protección, cómo 
tiene que ser una protección y el por qué. Lo que está claro, 
es que los elementos por los cuales siempre entra en este Par
lamento para toma en consideración de una Proposición de 
Ley de Protección de Espacios Naturales, son las expectati
vas urbanizadoras, no son otros, salvo, repito, el Catálogo 
de Espacios Naturales que ha entrado en este Parlamento y 
que en su momento, supongo, se va a tomar en considera
ción por parte de la Mesa del Parlamento para su remisión 
a la Comisión de Ordenación del Territorio y de esta forma 
hacerlo vinculante para que de una vez por todas sepamos 
euáles son realmente los espacios que vamos a proteger. 

Pero estas expectativas que mencionaba anteriormente 
urbanizadoras han desaparecido totalmente, y me voy a ex
plicar. Han desaparecido totalmente porque el Plan General 
de Ordenación de Ciutadella estaba aprobado definitivamente 
por la Comisión Provincial de Urbanismo y que si bien, en 
cualquier momento, con una modificación del Plan General 
es factible que una zona que en estos momentos esté prote
gida, deje de estarlo, pero no olvidemos también que una 
ley, una nueva ley puede eliminar, puede dejar fuera de uso 
una ley de este Parlamento. Es decir, ¿cuál es el mecanismo 
por el cual queda mayormente protegido un espacio natu
ral? ¿Es un Plan General, es un planeamiento urbanístico 
de un Ayuntamiento o es una ley? Sencillamente, para este 
Diputado que les está hablando, es exactamente igual, es cu
rioso, únicamente depende de los votos, como el mismo Sr. 
López Casasnovas ha dicho antes. Unicamente las mayorías, 
las mayorías son cambiantes, las mayorías en estos momen
tos no son exactamente iguales que hace cuatro años. Y así 
lo manifesté también en la toma en consideración, por se
gunda vez, de esta Proposición de Ley enviada al Parlamen
to por el ConseIl Insular de Menorca. 

Por consiguiente, casi me había prometido, a mí mis
mo, por supuesto, no hablar de autonomía municipal, por
que cada vez que tengo que salir a la tribuna, tengo que ha
blar del mismo tema. No tenía intención, pero está claro que 
el Ayuntamiento, cualquier ayuntamiento tiene la potestad, 
con la voluntad propia que le manifiesta, de ordenar su te
rritorio. Que habrá otros mecanismos por los cuales se les 
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podrá aprobar o no aprobar, se les podrá suspender tempo
ralmente para una subsanación de deficiencias o para lo que 
sea, pero en definitiva la voluntad política de un ayuntamiento 
está plasmada en su territorio. Como tal, el Ayuntamiento 
de CiutadeUa, en su aprobación inicial y luego provisional, 
remitido este planeamiento a la Comisión Provincial de Ur
banismo, fue aprobado defmitivament. Unicamente tienen que 
subsanar algunas deficiencias. 

Por consiguiente, esta es la voluntad política, y por con
siguiente también, el territorio queda protegido, tan protegi
do, como pueda quedar protegido mediante leyu. 

Respecto al representante del Grupo SOCIALISTA, el 
Sr. Triay, nos ha hablado de una serie de razones, por las 
cuales los grupos que estamos apoyando el Dictamen de Co
misión, que tienen que existir para que suscribamos este dic
tamen, es decir, los límites por los cuales se ha quedado el 
plano que va adjunto a este dictamen. Entre otros, son ex
pectativas urbanizadoras, difícilmente urbanizadoras a pesar 
del Tribunal Supremo que está aprobando inicialmente, sen
cillamente, una urbanización que en un momento determi
nado, otro ayuntamiento con atas mayorías entendió que se 
debía hacer, pero esto, si no hubieran enterrado a Montes
quieu, posiblemente se entendería, en estos momentos, no 
se puede entender. 

No son estas las razones, no es tan mala la derecha como 
he dicho cuando he empezado a parlamentar; no es tan mala 
la derecha, ni es tan buena la izquierda, yo creo que todos 
tenemos algo que_ ocultar o algo que decir. 

y me voy a explicar: ha empezado 'hablando sobre el 
Barranco de Macarella que no queda suficientemente prote
gido y que las normas subsidiarias de la Conselleria de Or
denación del Territorio y Urbanismo protegía más que lo que 
está protegiendo los límites de esta Proposición de Ley. Es 
posible que sí, no digo que no. 

Sin embargo se está protegiendo también una zona, que 
es la zona próxima a Son Xoriguer, que el que haya recorri
do todo aquel territorio, es un páramo, me gustaría saber 
si tan siquiera hay un pájaro por aquella zona, y sin embar
go también se entiende que se tiene que proteger. No obs
tante, sí debo decir que hay un territorio en el cual el PSM
EEM en su momento nos apoyó en una enmienda, que fue 
precisamente en la toma en consideración y la aprobación 
del dictamen de la protección de la Albufera des Grau. El 
Diputado que les está hablando presentó una enmienda de 
ampliación de protección y fue rechazada por el Grupo Par
lamentario SOCIALISTA, que era y es, por supuesto, una 
zona ecológica, para el que les está hablando, más impor
tante todavía que la que estamos hablando en estos momen
tos, y sin embargo en aquel momento se entendió que no 
debía protegerse. Razones hay muchas, razones hay tantas 
como Diputados hay en esta Cámara y tantas como perso
nas pueda haber, todo depende de la valoración que se quie
ra dar a las cosas, ni más ni menos. Que hay razones parti
culares, intereses económicos, naturalmente que sí, protejamos 
todo, volvamos otra vez a la opción cero, empecemos desde 
cero, empecemos desde las cavernas otra vez, no, todo tiene, 
en todo existe un equilibrio siempre, un equilibrio en el cual 
hay que ceder una parte para poder compensar la otra, y 
esto es lo que realmente tenemos que conseguir. 

El Grupo Parlamentario AP-PL en esta Proposición de 
Ley no está intentando salvaguardar los intereses de nadie 
porque el propio Ayuntamiento ya se encarga de que sea una 

zona protegida. El Grupo Parlamentario AP-PL, mejor di
cho, representantes del Ayuntamiento de Ciutadella del par
tido de Alianza Popular en la Comisión Provincial de Urba
nismo, votaron favorablemente al Plan General de Ordenación 
para su aprobación defmitiva. lAlego estaba dando el espal
darazo para que realmente sea una zona protegida, zona pro
tegida en el sentido que quiere el Plan General, que la Ley 
salga luego con otros límites, no tiene importancia, dentro 
de los límites por los cuales salga protegida esta ley, que esta 
ley proteja, mejor dicho, pues quedarán protegidos median
te ley. Los otros siguen estando protegidos, y siguen estando 
protegidos por la voluntad de un Ayuntamiento que tiene to
dos los derechos. Por consiguiente, sean cuales sean los lími
tes que nosotros estemos aprobando en este Parlamento, se
rán zonas protegidas y sin posibilidad de urbanización. 

Tengo que remitirme otra vez al inicio: no somos tan 
malos, la derecha, porque realmente AP-PL, en la Comisión, 
y luego en los debates de Ponencia, tenía presentadas dos 
enmiendas las cuales dejaban de proteger, en el sentido es
tricto de la palabra de 10 que es esta Ley, dos zonas. Una 
que corresponde precisamente a la zona de Macarella y Cala 
Turqueta, y otra, la que linda con el término municipal de 
Ferreries, entendiéndola como que bastaba para que fuera 
rústica. Sin embargo podríamos hab~r mantenido posturas 
radicales y entendimos que teníamos que llegar a un consen
so máximo, y ahí se llegó, pero no se llegó en la primera 
ponencia, de la cual yo soy el autor de hablar del mercadeo 
del Zoco de Tetuán. Yo sí estuve hablando sobre esto, por
que sí parecía un mercadeo, parecía un Zoco efectivamente. 
y en aquellos momentos intentamos que las posturas fueran 
muchísimo más suaves -sí, Sr. Presidente- y se pudiera lle
gar a un consenso. No fue posible. Lo que yo no voy a ha
cer desde esta tribuna va a ser culpar a ningún Grupo Parla
mentario, cada uno tiene sus razones para decidir lo que tiene 
que hacer, y en este sentido nosotros tuvimos que ceder y 
no nos importó. Y protegimos, desde la derecha. Desde nues
tros planteamientos iniciales, protegimos, porque entendimos 
que con la actuación que hicimos de consensuar al menos 
con un Grupo Parlamentario de este Parlamento, que hubie
ra una mayor protección. No nos importa, 10 he dicho mu
chas veces: somos flexibles cuando hay que serlo, somos ra
dicales cuando también hay que serlo. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa

raula el Diputat Sr. López i Casasnovas. 
Sigui breu. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Ho procuraré, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Sr. Pasqual, en un joc democratic es formen majories 

i minories, i per dur-les endavant fa falta que hi hagi nego
ciació. Aquesta negociació, si esdevé democratica, transpa
rent, clara, és lloable. Entengui, per tant, que quan he parlat 
d'una llotja ha he fet amb un precedent -s'havia parlat d'un 
zoco, estic content que el Sr. Saura ha hagi retret-, pera 
és que realment pot fer aquesta impressió i jo crec que la 
fa. 1 hauríem de fer una feina de clarificació perque no la fes. 

Voste ha parlat de línies magiques, subjectives; no, no 
són línies magiques i subjectives, jo el convid a venir a Me
norca i supas que hi ha estat i ha vist aquella zona, i veura 
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que és una are a boscosa, global, i que la línia subjectiva és 
precisament aquella que la talla per mig, i per que? Per que 
aquell arbre sí i aquel! arbre no, que estan un al costat de 
l'altre? A<;o és el tema. Per que hem de segmentar un bosc? 
Per arribar al net fa falta molta granera, certament. Certa
ment, pero així i tot no n'hi ha hagut prou encara, i no per
dem l'esperan<;a que la voluntat municipal qualque dia trobi 
major eco dins aquest Parlament. Perque si vostes, i ja ho 
han dit, creuen que si la Llei surt amb uns altres límits, a<;o 
no té imporUmcia, jo dic que sí que en té d'importancia, i 
molta, perque la Llei aprovada, ni l'Ajuntament ni la Co
missió Provincial d'Urbanisme pot canviar la qualificació de 
l'area amb la Llei aprovada. Obviament, aquí és la fon;a de 
la Llei, i aquí és la importancia del Parlament a hora de de
limitar les zones. 

El Sr. Saura ha parlat que hi ha un cataleg d'espaís na
turals. 1 per que no el tenim en compte, aquest cataIeg d'es
país naturals a l'hora de fer la delimitació? Per que no el 
tenim en compte? Probablement la delimitació treta de la Po
nencia Parlamentaria i de la Comissió, esper que avui no sur
ti, som així d'ingenu, no coincideix amb l'area que declara 
l'ICONA, que declara l'lNESE. No senyors, siguem serio
sos. Em permeti una subtilesa, Sr. Portaveu del Grup AP
PL: Déu, efectivament, va dir, segons el llenguatge, que els 
bons seran a la dreta del Déu Pare i els dolents seran a l'es
querra, pero fins i tot aquí la llengua és ideologitzada, la 
llengua reflecteix una ideologia, perque efectivament «adies
tran> és donar contingut, pero ensinistrar, és a dir, amb l'es
querra, en bon catala significa exactament igual que allo que 
en castella es diu «adiestran>, vet aquí com la llengua reflec
teix ideologies. I el cor el tenim a I'esquerra, i el cervelll'hau
ríem de tenir ben enmig, i la butxaca n'hi ha qui la duen 
a la dreta, pero a<;o és un altre tema. 

Nosaltres no tenim res a ocultar, no tenim res a ocultar, 
i quan voste ha parlat d'aquella zona que és com un «pára
mo», ho diré en castella, aleshores jo li vull recordar, ni «pá
jaros» escolti, «sa Cova des Pardals», alla mateix, a la ma
teixa zona, pero a mi el que em fa por és que altres pardals 
puguin arribar a aquesta zona, a aquesta area, a<;o és el pro
blema. 1 vull recordar també que la protecció de tota la cos
ta, com ha esmentat el Sr. Ricci, és un desideratum, l'hem 
d'aconseguir, hi ha una Llei de Costes, pero ara no parlam 
només de costa, parlam d'una area natural integrada, costa, 
bose, es diu zona boscosa a la Llei, m'agradaria saber el tí
tol de la Llei com s'adequara després, com es justificara amb 
els límits. Ido bé, quan es parla de protegir tota la costa, 
jo esper que si aixo és du a terme, aquesta zona que avui, 
per voluntat majoritaria que jo respectaré sempre, quedara 
fora, es pugui després introduir, perque haurem reconegut que 
efectivament feia falta. 

Em permeti també un altre lapsus freudia que li he sen
tit dir quan parlava en aquesta tribuna. Ha dit: «alla sí -es 
referia a la zona de Son Xoriguer- alla sí teníem una verta
dera intenció de protegiD>o Bé, i a l'altra banda per que no? 
Per que alla sí i a l'altra banda no? 

Nosaltres, que som un grup petit, pero que valoram la 
planificació i el desenvolupament de l'economía de les socie
tats, a partir d'una estabilitat ecologica com una finalitat, 
voldríem recordar a tota la CambIa, per si no ho sabia que 
els principis deis grups que volen tractar de projectar-se a 
les generacions futures -i vostes, senyors del CDS deien, a 
cada esmena que feien, volem preservar, per als nostres fills 

i per als fills deIs nostres fills i per a vida d'hereus, record 
aquest tema-, aleshores projectar cap a les generacions fu
tures valorant la preservació deis recursos naturals i els va
lors ecologics del territori, és un principi proteccionista, i veu
rem qui vota a favor i qui vota en contra. 

Ignorar oIímpicament aquest tema, com fan alguns al
tres, també són principis, pero no són proteccionistes, nor
malment solen coincidir, no dic que sempre coincideixin, en 
dretes i esquerres, a vegades hi ha sorpreses, jo ho reconese, 
pero solen coincidir. Aleshores, el que els vuIl dir, que en 
política ecologica no és seriós parlar de posicions centristes. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
A continuació té la paraula, per part del Grup Parla

mentari SOCIALISTA, el seu Portaveu Sr. Francesc Triay. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. 
La meya defensa del vot particular s'ha volgut centrar 

conscientment en arguments en conseqüencia de l'aprovació 
del que aquí se sotmetra a votació, en plantejaments gene
rals. No he anomenat cap Grup Parlamentari, ho he fet a 
posta, pero el CDS sembla que té un interes especial en par
lar, no deis resultats que ens han dut a aquesta votació i a 
aquest vot particular d'aquí, sinó d'anecdotes que s'han tro
bat al llarg del camÍ. 

I esta interessat a parlar molt, per exemple, d'una cosa 
que no és objecte de cap vot particular perque és assumit 
en el dictamen de la Comissió i esta aprovat per unanimitat, 
que és la qüestió del port de Son Xoriguer. I fa una gran 
explicació, explicant les maldats que aquest port podi~ tenir, 
i com nosaltres hem votat favorablement que sigui area na
tural d'especial interes, l'única cosa que li podem dir és que 
aplaudim les seves argumentacions en aquest tema, pero que 
aquí, el que avui ens toca debatre, i aquest és el tdlmit que 
feim, són els vots particulars de les esmenes reduccionistes, 
i que aquestes es menes són esmenes d'AP, esmenes del CDS, 
pactades, refoses, juntad es, convertides en una delimitació. 

Per tant, aquest és el tema que realment hem de tractar 
aquí. Jo comprenc que el Sr. Ricci esta obligat a convertir 
el seu paper d'atacat en atacador, i d'acusat en acusador, i 
aquest és el joc parlamentari de passar de la defensiva a l'atae, 
correcte, pero realment hem de dir, recordant les paraules que 
ha recordat el Sr. Lopez Casas novas del debat de la presa 
en consideració, quan el CDS ens deia que venia a donar 
Hum verda perque aquesta Llei es pogués aprovar, que real
ment ens ha en ces la Hum verda en totes direccions a la ve
gada i que realment Macarella ha quedat malferida d'aques
ta encesa. Jo, a les respostes del CDS, hi trabo -salvant totes 
les distancies, naturalment, i sense que ningú no es doni per 
al·ludit d'una' manera directa- pero em recorden les excuses 
que donen els terroristes quan hi ha una gran matan<;a a un 
hipermercat, indiscriminada, de gent civil, enorme, i diuen: 
no, aixo la culpa és de la Policia que no ha sabut desactivar 
a temps i'artefacte explosiu, perque nosaltres els telefonarem. 
O quan, ara que hi ha aquesta lamentable i tragica moda 
deIs conductors que van en sentit contrari, a les autopistes, 
i que realment, com a conseqüencia d'un accident d'aquest 
tipus, hi hagués la resposta de dir: la culpa és deIs qui ana
ven bé perque no varen tenir l'habilitat de llevar-se d'enmig 
amb tota celeritat perque no passés res. 
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Perque realment, el que estam discutint aquí és un Grup 
que ha presentat es menes, un Grup que ha presentat esme
Des de reducció, efectivament ha triomfat per dor-Ies enda
vant, i esta acusant els altres grups o un altre. grup concret, 
que realment ha defensat en fase de PonencIa la pro posta 
inicial del Consell de Menorca, aqui 00 el CDS li havia do
nat el seu suport igual que a la presa en consideració i que 
després ha estat d'acord en I'ampliació de La zona conflictiva 
i que en aquest moment esta lIuitant perque no hi hagi eap 
reducció a cap punl del conjunt de I'area que es vol protegir. 

AP argumenta habitualmenl amb la seva coherencia, en 
relació al tema de les urbanitzacions de la Costa Sud. ElIs 
sempre han volgut urbanjtzar i sempre ho mantenen. I a con
linuació ens diu pero és que el representant d AP a la Co
nllssió ProvinciaJ d'Urbanisme va volar a favor del Pla Ge
neral de Ciuladella. [ a la vegada ens diuen, no, és que 
nosaltres volem fer una política de protecció d'espais natu
raIs, i, arnés, eLs soeialistes són balearitzadors a Menorca, 
i a la vegada tenim, efectivament, que en el cas aquest con
cret de la coherencia d'AP, simultaniament, que ens anun
ci~ per donar mostres de quina és la defensa de l'autono
mia municipal, que en aquest tema d'avui no esta en 
discussió, ens anuncia aquest vot favorable del representant 
d'AP a la Cornissió Provincial d'Urbanisme, dones, no pen
sa a mr que ell, que també és membre de la Comissió Pro
vincial d'Urbanisme, va votar en contra, i que el ConselIer 
d'Ordenació del Territori, que també és membre de la Co
missió Provincial d'Urbanisme, sembla que es va abstenir. Per 
tant, la coherencia comen~a a ser una practica generalitzada 
d'AP, o del Govern o de la coalició popular AP-PL, que dóna 
peu a totes les situacions possibles. Cree que esta clar quin 
és el paper d'AP, el paper classic, a part ara de l'adhesió del 
CDS a aquest pacte de eiment. El paper d'AP q.a estat do
nar cobertura política, des de fa deu anys, des que hi ha de
mocracia organitzada municipal, donar cobertura a tots els 
intents urbanitzadors de la Costa Sud de Ciutadella. Aquest 
és el paper que ha dut, i, per tant, en aquest sentit, la seva 
coherencia practica és total i és lamentable, i és perniciosa 
des del punt de vista de la proposta que avui discutim aquí. 

UM em diu que tenim poca confianc;a en l'Ajuntament 
de Ciutadella, perque tenim por que no sigui capa~ de man
tenir una posició de defensa de l'espai natural com a Zona 
d'Especial ProtecciÓ. No tenim cap por a l'Ajuntament de 
Ciutadell~ el que passa és que creim que en aquest cas con
cret és el poble de Ciutadella que és discriminat, perque 
aquesta Llei ha d'estar per damunt els ajuntaments, ha d'es
tar per damunt els ajuntaments passats, actuals i futurs, ha 
d'expressar una voluntat molt més estable de defensa del ter
ritori amb criteris tan objectius com sigui possible. Es dóna 
un tractament a l'Ajuntament de Ciutadella, que a pesar 
d'aquestes dolenties que ens ha contat el Sr. Ricci, extraordi
nades, és, probablement, jo estic disposat a dir que el que 
més, a les Illes Balears, ha fet per defensar una part impor
tantíssima del seu territori amb un valor extraordinari a ni
vell de tota la Comunitat. Cap Ajuntament, fins i tot amb 
els seus precedents de dretes del 79 al 83, ha estat en una 
línía tan constant de tractar d'impedir determinad es urbanit
zacions. I es dóna a aquest Ajuntament un tractament dis
criminatori en relació amb I'Ajuntament de Campos, l'Ajun
tament de Sant Llorenr;, el mateix Ajuntament de Maó, on 
les delirnitacions no es varen sotmetre a aquestes reduccions 

de castig en funcions d'interessos estrictament patrimonials. 
Per tant, aquest debat d'avui, aquest debat d'aquesta II 

Legislatura, repetició d'un intent ja de protecció de l' Área 
Natural d'Especial Interes promogut quan encara el Sr. Ric
ci no era Conseller de Menorca, a la Legislatura anterior, i, 
per tant, qualque idea hi devia haver ja en el Consell de Me
norca i en els partits que feien la majoria, de la necessitat 
de protegir per llei aquesta ar~ realrnent aquest debat d'avui 
desgraciadament no té I'aspecte que s'hagi de convertir en 
el debat que tanqui definitivament les expectatives urbanit
zadores i que consolidi definitivament aquest espai, sinó que 
tornara deixar obertes ferides que voldríem veure definitiva
ment tancades. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. Per que em de mana la paraula, Sr. Ricci? 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Bé, té vosté un minut per referir-se exclussivament a ter

rorisme, grans magatzems i vi a, autopista en sentit contrari. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Gracies. 
lustament són aquestes les al·tusions. 
Sr. Triay, quan hi ha La premsa davant, com canvia vos

te! Qui va en sentit contrari, Sr. Triay, és voste. I ha d'obli
dar tot el que he dit, jo intentaré oblidar-ho, pero no oblidi 
mai una cosa: que va estar en les seves mans tota una set
mana fer tot a~o que voste diu, i no ho va fer, Sr. Triay, 
i voste va ser el que va estar en contra de la decisió d'un 
Ajuntament, el de Ciutadella. Voste sera, en tot cas, respon
sable de tot el que diu. 

Per al·lusions li vull dir una altra cosa, i és que eL que 
he dit que vostes havien fet exactament, en sentit de eontra
direcció, exactament els permissos que vostes han donat du
rant aquests dos últims anys, UCD, no el CDS, que no hi 
era, UCD ho ha estat aturant durant quatre anys, i a la seva 
arribada contradirecció ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Senyor ... , no són a1·lusions, aixo. Aixo és sortir del tema, 

no és una altra cosa. 
Per que em demana la paraula, Sr. Triay? 

EL SR. TRIAY I LLOPIS: 

EL SR. PRESIDENT: 
Perdoní, pero no l'he sentit. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

EL SR. PRESIDENT: 
Ho fara en un minut? 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 
... (deficiencies de so) ... 



760 DIARI DE SESSIONS I Núm. 20 I 7 d'abril del 1988 

QualsevoJ malentes a que hagin pogut donar Uoc les me
ve.<¡ parauJes, el meu símil en reJació a circular en sentit con
trari o a lerrorisme - ja prevíament ti havia en que salvant 
tates les distancies i perque ningú es pugui donar directa
ment per ofes. Era per donar una imatge d'una actuació res
ponsable de resultats i que s'intentas carregar als qui la pa
teixen. Aquesta era la idea, i, per tant, en aquest sentít ho 
vulI deixar assentat . 

Res més. 

EL SR. PRESIDENT. 
Moltes gracies, Sr. Triay. 
És que la Presidencia segueix el debat fins i tot en ges

tos, i jo he vist que em demanassin la paraula per al ·lusions 
quan vaste ha tret aixo, encara que ha fet i ha anticipat que 
no es referia a ningú. 

Passam, ido, a la votació deis vots particulars que sot
metrem a una sola votació, ja que tenen el mateix sentít. 

Per aixo, jo deman a les Sres. i als Srs. Diputats que 
votin a favor d'aquest vot particular, es volen aixecar drets? 

Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen posar 

drets? 
Gracies. 
Abstencions? 
No n'hi ha. 
Resultats de la votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 

30. Abstencions no n'hi ha. Per tant, quedan rebutjats els 
vots particulars que .acabam de sotmetre a votació. 

No hi ha vots particulars a la ... Sí. 

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ 
Un any 
Sis mesos 

Passam a votar l'artiele 2n del Projecte de LIei que de
batim en aquest moment. Per tant, Sres. i Srs. Diputats que 
vatin a favor de l'artiele 2n. de l'Informe de Ponencia que 
se sotmet a votació, es valen posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Gracies 
Abstencions? 
Resultat de la votació: Vots a favor, 30. Vots en contra, 

24. Abstencions, no n'hi ha. Per tant, queda aprovat l'artiele 
2n del Dictamen de la COffiÍssió. 

Disposició Transitoria, Disposició Final Primera, Dispo
sició Final Sega na i Exposició de Motius, no tenen esmenes. 
Es poden votar conjuntament? 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 
drets, per favor? 

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

Gracies. 
Abstencions? 
Resultat de la votació: Vots a favor, 30. Vots en contra, 

24. Abstencions, no n'hi ha. Per tant, queden aprovades la 
Dísposició Transitoria, la Disposició Final Primera, Disposí
ció Final Segona i Exposició de Motius, amb la qual cosa 
conclou aquest debat i queda aprovada la LIei de Declaració 
de zona litoral i boscosa de la Costa Sud del Terme Munici
pal de Ciutadella, compresa entre l'Arenal de Son Xoriguer 
i Cala Galdana com a Area Natural d'Especial Interés. 

Sres. ¡Srs. Diputats, s'aixeca la Sessió. 
Moltes gracies i bona nit. 

Tres mesos ............................ .. ......... . ............ .. ........... .. .... .... ............................ .. ........................ 
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