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SUMARI 

l-) Preguntes: 1) R.G.E. núm. 526/88, presentada pel Diputat Sr. loan Nadal i Aguirre, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, amb la formulació següent: 

«Per que no s'havia procedit al tancament de l'edifici d'apartaments denominat CASA DE SUECIA, 
ja que es tenia coneixement que la seva explotació era U·legal?». 

2) R.G.E. núm. 604/88, presentada pel Diputat Sr. Francesc Quetglas i Rosanes, del Grup Parlamentari de 
C.n.S., amb la formulació següent: 

«La disposició addicional cinquena de la Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autónoma 
estableix un termini de tres mesos per a extingir el Patronat per a la Mil/ora de la Vivenda Rural. 
Iranscorregut aquest termin~ quan pensa el Govern complir aquest mandat legal?». 

3) R.G.E. núm. 611/ 88, presentada pel Diputa! Sr. Valentí Valenciano i López. del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, amb la formulació següent: 

«Com va organit7JIr la Conselleria d~gricultura el viatge en el qual agricultors de les nostres iIles 
van assistir a la Fira Internacional de Maquinaria Agrícola (F.lMA.) de Saragossa?» . 
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4) R.G.E. NÚM. 648/88, presentada pel Diputat Sr. I1defons Juan i MOTI; del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, amb la formulació següent: 

«Té prevista la Conselleria d'Educació i Cultura alguna modificació en la celebració de les finals ter
ritorials deIs Jocs Escolars del present curs 1987-88'1». 

5) R.G.E. núm. 649/ 88, presentada pel Diputat Sr. Isidor Torres i Cardona, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, amb la formulació següent: 

«Per quan té previst el Govern la continuació deis carrils de bicicletes del creuer de Can Mar{ fins 
a les zones turístiques de Maryland i Hotel La Mola, Es Caló?». 

6) R.GE. núm. 650/88, presentada pel Diputat Sr. Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentar; SOCIALIS
TA, amb la formulació següent: 

«Quines actuacions pensa dur endavant la Conselleria d'Educació i Cultura en relació a I'acord del 
Pie de l'Ajuntament de Palma de cobrir el Torrent de Sa Riera?». 

11.-) MocioDS: 1) R.G.E. núm 598/88, presentada pel Grup Parlamen/ari PSM-EEM, subsegüent a la Interpel·la
ció R.GE. núm. 1081/87, relativa a la política del Govern sobre la problematica de la dona de les II/es Balears. 

2) R.GE. núm. 612/88, presentada pel Grup Par/amentari SOCIALISTA, subsegüent a la Interpel·lació R.G.E. 
núm. 285/88, relativa a la política d'arxius i biblio/eques. 

111.-) ProposicioDS DO de LId: 1) R.G.E. núm. 359/88, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa 
a la celebració del MiI·lenari de Catalunya. 

2) R.G.E. núm. 374/88, presentada pel Grup Par/amentari SOCIALISTA, relativa a la const;/ució d'una Co
missió d'Enquesta per elaborar un estudi sobre I'oferta turística no legalitzada a les II/es Balears. 

IV.-) Deba/ de la Presa en Consideració de la Proposició de Llei R.G.E. núm. 357/88, presentada pel Grup Parla
mentari SOCIALISTA, relativa a les ajudes a la premsa local i comarcal de les IlIes Bq/ears. 

1.-1) 
EL SR. PRESIDEN1: 

Sres. i Srs. Diputats, bones tardes. 
Comen<;am aquesta Sessió Plenaria amb l'Ordre del Dia 

pel qual heu estat convocats. Comencam per l'apartat o pel 
punt Ir, referit a Preguntes. Comen<;am per l'assenyalada amb 
el n? 1, que formula el Diputat Sr. Joan Nadal i Aguirre, 
sobre l'edifici d'apartaments denominat Casa de Suecia. Té 
la paraula, ido, el Diputat Sr. Nadal. 

EL SR. JOAN NADAL 1 AGUIRRE: 
Sr. President. Sr. ConseUer de Thrisme. 
La pregunta que el Grup Parlamentari li vol fer és per 

que no s'havien pres mesures per tancar l'edifici d'apartaments 
il·legals denominat Casa de Suecia, abans del trist incendi 
que va costar cinc vides de turistes, tenint coneixement, com 
es tenia, de la seva iHegalitat i que el seu expedient no com
plia la normativa vigent. 

EL SR. PRESIDEN'r. 
Té la paraula el Sr. Conseller de Thrisme. 

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

Sr. President. Sr. Nadal. 
En un sentil estricte, efectivament aquests apartaments 

no tenien permís d'obertura, per tant eren il·legals, pero és 
cen que aquests apartaments es trobaven en triunit de lega
lització, duien a la Comelleria documentació per legalitzar 
la seva situació j estaveo pendents d'aportar uns documents 
realment mínims, i aquesl era el motíu pe) qua! no eren clau
surats aquests apartaments. En aquesta situació hi ha bas
tants apartaments que nosa!tres 00 consideram il·legals per
que la ConseUeria té coneixement que tramiten el perroís 
d'obertura. 

Gracies. 

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

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 
Sí, Sr. President. Sr. ConseUer. 
Bé, nosaltres, aquesta contestació, que pot ser una con-
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testaCÍó raonable, Sr. Conseller, creim que perd tota la seva 
forca quan ens diu la Conselleria, en informacions publica
des a la premsa, que I'any 82 la propietat o l'explotadora va 
presentar la docurnentació per legalitzar, l'any 84 se ti varen 
comunicar les deficiencies, l'any 86 varen aportar documen
tació i I'any 88 encara no s'havia resolt. Es una situació d'in
definició jurídica terrible, terrible per part de la Conselleria 
i terrible per als propietaris, perque a més d'un tragic acci
dent com el que ha succei"t, un desgraciat accident, ens tro
barn que tota la publicitat, tota la transcendencia d'aquest 
edifici, no només és per l'incendi sinó perque era un aparta
ment no legalitzat. Per tant, Sr. Conseller, no poden estar 
uns permisos de legalització durant 4 anys a la Conselleria 
negociant-se, si es legalitzen o no es legalitzen, ha d'agilitar 
la documentació i, sobretot, o es diu que no o es diu que 
sí, pero aquesta indefinició va en contra del sector turístie, 
en contra de la promoció turística i en contra de la propie
tat, perque no capiga el menor dubte que a efectes jurídics, 
a efectes legals en l'ampli sentit de la paraula i a efectes pro
mocionals, aquests apartaments, avui, són uns apartaments 
il ·legals, maldament el paper que els faltas fos mínim, i, per 
tant, els perjudicis que han causat a tot el sector són molt 
amplis. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. Té la paraula el Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE TUE-ISME (Jaume Cladera 
Cladera): 

Sr. President, Sr. Nadal. 
Jo estic d'acord amb el que expressa el Sr. Nadal en li

nies generals, el que passa és que els certificats que havien 
d'aportar els promotors d'aquests apartaments eren mínims, 
per dir-ti, per exemple, que era construir una cambra de fems. 
Per tant, si nosaltres donavem el permís incorríem en il·le
galitat perque no havíem acomplit tota la legislació quant 
a I'aportació del permís de Sanitat, i fer tancar un edifici 
d'apartaments perque li falta la cambra de fems, realment, 
jo, com a Conseller, som incapac. 

1.-2) 
EL SR. PRESIDENT: 

Passarn a la Pregunta 2a, que formula el Diputat Sr. 
Francesc Quetglas, sobre el Patronat per a la millora de la 
Vivenda Rural. Té la paraula el Sr. Quetglas. 

EL SR. QUElDLAS I RO SANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
La disposició addicional cinquena de la Uei de ¡;>ressu

posts realment declara, extingeix el Patronat de la Vivenda 
Rural i atorga un termini de 3 mesos, al Govern, per pro ce
dir a la liquidació i transferencia de les seves funcions a I'or
ganisme corresponent. El Govern ha complit aquest termi
ni? l si no I'ha comptit, quan pensa complir-Io? 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Conseller Sr. Gilet. 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDENCIA (Francesc Gilet 
i Girart): 

Gracies, Sr. President. Sr. Quetglas. 

Davant la concrecÍó de la pregunta, li he de contestar 
que entenem que al Pressupost de l'exercici 1988 li hem do
nat compliment, ja que, en data 11 de febrer d'enguany, es 
va publicar en el BOCAIB n? 24 un Decret en el qual es 
crea el Servei Administratiu descentralitzat sense personali
tat jurídica propia, en base a la Uei d'Organismes Autonoms 
de 26 de desembre del 1958, on s'estableix, com die, la ins
cripció d'aquest servei a la Conselleria Adjunta de la Presi
dencia, com a primera passa d'actuacions futures. Amb aixo 
entenem que en aquest termini de tres mesos s'ha donat com
pliment al que diu la Uei de Pressuposts, a la seva disposi
ció cinquena. 

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

EL SR. QUElDLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. Conseller, per la seva resposta. De 

totes maneres no la podem considerar, sota cap punt de vis
ta, satisfactoria, i m'explicaré immediatament. Quan nosal
tres varem celebrar el debat de pressuposts i varem parlar 
d'aquest punt, és evident que a un deIs temes fonamentals 
del nostre debat pressupostari, varem incidir en moltes oca
sions en la necessitat d'organitzar i d'adequar el sector pú
blic autonomic a una racionalitat i a una unicitat de criteris, 
etc., etc., i no dispersar les seves funcions, i, sobretot, no re
produir mimeticament l'herencia de les transferencies vengu
des de l'Estat. La Comunitat Autonoma ha creat l'Institut 
Balear de la Vivenda, que en principi sembla que és l'orga
nisme adequat per rebre totes les competencies en materia 
de vivenda que té la Comunitat Autonoma, i l'esperit amb 
el qual s'ha redactat aquesta disposició transitoria i l'esperit 
a que qualsevol moment feim referencia qua n parlam de ra
cionalització del sector públic autonomie, no requereix, no 
era evidentment el sentit d'extingir un Patronat per crear un 
servei sense personalitat jurídica propia paral·lel i al marge, 
és a dir, l'esperit no era lIevar-li el caracter de patronat, sinó 
racionalitzar el sector públic autonomie, que és el que el Go
vern no ha fet i Ii demanam que faci. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL. SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Conseller Sr. Gilet. 

EL CONSELLER DE PRESIDENCIA (Francesc Gilet 
Girart): 

Gracies, Sr. President. 
Jo, Sr. Quetglas, ti he de remarcar el que he dit a la 

meya primera intervenció, que entenem que dins el que és 
l'exercici 1988, en relació amb "organisme autonom Patronat 
de la Millora de la Vivenda Rural, s'hi ha donat compliment. 
Les dificultats d'aquest mateix Patronat, d'aquest organisme 
autonom de creació anterior, molt interior, fins i tot al Con
sell General Interinsular, han provocat o han condult a crear 
aquest servei descentralitzat, sense personalitat jurídica pro
pia, com a primera passa per donar una solució definitiva, 
amb el benentes que tot aixo, tot el transcurs d'aquest temps, 
ha de provocar per fon;a una Iiquidació de tota l'actuacÍó 
d'aquest Patronat i una adequació, al seu moment i el seu 
cas, així ho entén el Conseller que ti parla, a la futura Llei 
d'Entitats Autonomes, si és el cas, entes que IBA VI forma 
o formara part, sera adscrit i es regulara per aquesta futura 
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L1ei d'Entitats Autonomes. O'aquí ve que en aquest exercici 
1988 entenguem que hem donat la passa necessaria per a 
aquesta racionalització que voste demana. 

Res més i mol tes gracies. 

1.-3) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la Pregunta registrada amb el n? 611 / 88, 
sobre Viatge a la Fira Internacional de Maquinaria Agrícola 
de Saragossa, té la paraula el Oiputat Sr. Valentí Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 WPEZ: 
'. Gracies, Sr. President. 

Fa unes setmanes, a Saragossa hi va haver la Fira Inter
nacional de Maquinaria Agrícola, i la Conselleria d'Agricul
tura va organitzar, amb bon criteri, va organitzar un viatge 
per anar-hi. Aleshores, en aquest viatge hi havia d'anar un 

. responsable de la Conselleria per acompanyar tots els page
sos que s'hi desplac,:aven. La reaJitat va ser una a1tra, que 
aquest senyor que els havia d'acompanyar no hi va anar i 
al seu !loc hi va anar un guia turístic que potser coneixia 
molt bé la ciutat, pero no acomplia les funcions per les quals 
estava destinat a anar-hi . Per aixo feim aquesta pregunta al 
Conseller. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar, té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultura. 

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

Gracies, Sr. President. 
Jo contestaré e~trictament a la pregunta talment com 

m'ha estat formUlada i m'ha arribat des d'aquest Parlamcnt, 
i explicaré com s'ha organitzat aquesta fira. Aquesta fira, que 
fa 17 anys que existeix i que es fa a Saragossa, anualment 
fa 4 concursos per diferents motius, per a millora del desen
volupament comunitari, per a cooperació, per a agricultors 
destacats, per a incorporació de joves agricultors, i es va do
nar la casualitat que aquest any es va fer per primera vegada 
a la nostra iHa, aquest concurs, i quatre entitats o persones 
de les nostres i!les varen ser premiades. Concretament, Son 
Mesquida a Felanitx, COINGA a Alaior, un agricultor que 
es diu Sr. Gabriel Adrover Miquel, de Manacor, i la Sra. Gra
cieHa Tortella i L1obera, de PoIlenc,:a. AIeshores, i ja que hi 
havia entitats i persones que eren interessades d'acompanyar 
aquests premiats a recollir els premis, la Conselleria va assu
mir el paper d'organitzar-lo, i per tal de veure la gent que 
hi podria estar interessada, dia 24 de febrer es fa informar 
d'aquesta possibilitat de viatje a la Unió de Cooperatives de 
Balears, a la Unió de Pagesos, a la Federació Agrícola i Ra
madera Balear, a l'Associació de Conradors, a Joves Agri
cuItors i a l'Associació d'Empreses i Explotacions Agraries 
de Menorca, AGRAME. Cada persona havia de desembut
xacar 20.000 piS., en concepte de bestreta, i varem aconse
guir que FlMA, la Fira, pagas les despeses d'aulocars de tols 
els viatgers i els bitllets de vaixell o d'avió de tots els pre
miats. Es va organitzar el despla¡;ament en tres grups, segons 
que volien fer cada una de les persones. El grup A va sortir 
de Palma cap a Barcelona en vaixell, el dissabte dia 19, i 
era un grup format per 30 persones; el grup B va sortir de 
Maó cap a Barcelona en avió, el diumenge, amb 22 perso-

nes, i el grup C va sortir de Palma cap a Saragossa, amb 
28 persones. Tot aquest col·lectiu va assistir al lIiurament de 
premis, a la Fira, a més de tenir contactes amb altres coope
ratives, i el cost total del viatge per a cada grup va ser el 
següent: el grup A va costar 15.023 pts., per consegüent hi 
ha un retorn de 4.977; el grup B, 18.554, amb un retorn de 
1.446, i el grup C, 15.395 pts., amb un retorn de 4.605 pIS. 
La Conselleria va cobrir les des peses de viatges al Sr. Llo
rene; Rigo i Rigo, Director General de la Producció Indús
tries Agraries, del Sr. Bonaventura Rubí i Cervera, encarre
gat de registre de maquinaria agrícola, i del Sr. Miquel 
Estelrich i Mieras, agent d'Extensió Agraria de I'agencia de 
Manacor. L:organització del viatge a Mallorca es va fer a tra
vés de Viatges Euromar, i a Menorca a través de I'agencia 
Menorca Tours. 

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

EL SR. VALENCIANO 1 WPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
En aquesta pregunta no demanavem una memoria 

d'aquesta Fira, sinó que la Conselleria havia designat un res
ponsable, a una persona concreta per acompanyar aquests 
pagesos, aquests agricuItors que varen anar alla, per tal de 
facilitar-los, per introduir-los, per facilitar-los la informació, 
etc., ele., cosa que no es va complir i que se'ls va dir precisa
ment quan anaren a prendre el vaixell, alla mateix, el vespre 
mateix, els varen dir que no hi anava, a part que hi va haver 
un altre problema, que es va cobrar una quantia de més per 
un concepte de dinades que no es va fer, pero aixo ja és una 
altra qüestió, la qüestió és que hi havia d'haver un responsa
ble de la Conselleria, i aquest responsable no ha va ser, i 
el Conseller no ha contestat aquesta pregunta. 

Gracies. 

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

EL SR. CONSELLER O'AGRICULTURA 1 PESCA (Pedro 
J. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. Tal vegada jo no sé llegir, Sr. Va
lenciano, perque aquí diu «Com va organitzar la Conselleria 
d'Agricultura el viatge amb els agricultors de les nostres iHes 
que varen assistir a la Fira Internacional de Maquinaria Agrí
cola (FIMA) a Saragossa?». Aixo és el que diu la pregunta 
i aixo és el que he contestat. Punt Ir., no me demanen si 
s'havia organitzat per un senyor que després no hi va assistir 
i després el dinar no es va pagar, no em demanen res de tot 
aixo, jo contest i no li faig cap memoria, li dic aixo va anar 
així, va anar en tres grups, varen pagar aquests doblers, es 
va fer d'aquesta manera, i si vol li diré i li puc explicar punt 
per punt que visitaren. En 211 lloc, el grup, la Conselleria 
estava representada pel Director General de Producció Agra
ria, jo crec que és una representació bastant adient de la Con
selleria. 

1.-4) 
EL SR. PRESIDEN'P. 

Passam a la següent pregunta que formula el Diputat 
Sr. Ildefons Juan i Mari sobre els finals territorials dels Joes 
Escolars del present curs 1987-88. Per formular-la té la pa-

-
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raula el Diputat Sr. Juan. 

EL SR. JUAN I MARI: 
Gracies, Sr. President. Sra. Consellera de Cultura, una 

pregunta molt concreta: Pensa mantenir la seva Conselleria 
les finals territorial s de Jocs Escolars d'aquest curs aixi com 
s'havien programat a principi de curs o hi haura alguna mo
dificació? 

Gracies. 

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

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

En resposta a la seva pregunta, sobre si la Conselleria 
d'Educació i Cultura té prevista alguna modificació en la ce
lebració de les finals territorials deis Jocs del present curs 
87-88, manifestar-li que no, no tenim prevista cap modificació. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Diputat Sr. Juan té la paraula. 

EL SR. JUAN I MARI: 
Gracies, Sr. President. Sra. Consellera, vull prendre'm la 

seva contestació com a satisfactoria des del punt de vista que 
entenc que voste em diu que sí que se celebraran aquestes 
finals territorials. Nosaltres quan li varem fer aquesta pre
gunta, li varem fer perque des de la seva Conselleria arriba
va als encarregats de les fases insulars d'aquests J ocs Esco
lars la notícia que, a causa de problemes economics, no es 
realitzarien. v.o~te ens diu que sí, pensam que és un fet posi
tiu, i així ho reconeixem. 

Gracies. 

l.-S) 
EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la següent pregunta, que formula el Diputat 
Sr. Isidor Torres i Cardona, sobre la continuació deIs carrils 
de bicicletes del creuer de Can Marí fins a les zones turísti
ques de Maryland i Hotel La Mola/ Es Caló. Té la paraula, 
ido, el Diputat Sr. Isidor Torres i Cardona. 

EL SR. TORRES I CARDONA: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. Conseller, tenint en compte que ja estan practica

ment acabades les obres de la carretera en qüestió i que en 
un primer moment es va parlar que aquests carril s de bici
cIetes que actualment esta n interromputs en aquesta zona de 
Can Mari, continuarien fins a les zones aquí es mentad es, que 
essent conscients també que voste mateix ha declarat les di
ficultats que hi ha a Formentera, afegides a les dificultats 
general s de fer una carretera, pel que su posa de trasllat de 
maquinaria, i tenint en compte també la necessitat d'aquests 
carril s, quan tenen previst, ates que en aquests moments es
tar aturats, quan tenen previst la continuaicó d'aquests ca
rrils des d'aquí on són ara, de Can Marí, fins a les zones 
turístiques del Caló, Maryland i Hotel La Mola? 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar, té la paraula el Conseller d'Ordenació del 

Territori, Sr. Saiz. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLlQUES I ORDENA
CiÓ DEL TERRlTORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Sí, mol tes gracies, Sr. President. 
Sr. Torres, jo li he de dir que de moment no hi ha una 

previsió concreta de quan es podran efectuar aquestes obres. 
No eren previstes al projecte inicial, encara que, com voste 
ha dit, i és ver, jo he manifestat que seria, hauria estat una 
bona solució que es poguessin fer a continuació, ja que hi 
ha unes dificulttas ciares de desplac;ament de maquinaria, etc., 
que recomanen que una vegada que en aquests moments esta 
desplac;ada per fer obres tan nostres, com del Consell Insu
lar, i fins i tot cree que de l'Ajuntament, aprofitar aquesta 
oportunitat. Desgraciadament, les disponibilitats pressupos
taries del servei de carreteres per al 1988 són molt disminuI
des i després de l'aprovació que va fer aquest Parlament del 
pressupost, a la qual varen fixar una serie de finalitats o des
tins finalitaris d'unes grans quantitats de doblers, no hi ha 
cap possibilitat en aquests moments, la qual cosa no vol dir, 
i aixo ho vaig informar al Batle de Formentera fa pocs dies, 
que si hagués qualque possibilitat abans d'acabar aquest exer
cici que per un ajust de pressupost o uns sobrants que po
guessin sortir de qualque altra subhasta, que donas una pos
sibilitat de destinar els 30 o 35 milions que costa la 
prolongació d'aquests carrils, naturalment aprofitaríem en
guany, després de l'esÜu, per fer-Ios. Pero de moment he de 
confessar que no hi ha, en aquests moments, no hi ha parti
da pressupostaria i, com a conseqüencia, no puc fixar una 
data. 

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

EL SR. TORRES I CARDONA: 
Gr.kies, Sr. President. 
Simplement, perque entenc en la resposta del Sr. Con

seller que aquests trams, aquesta continuació d'aquests ca
rrils, són considerats com a prioritaris en I'actuació de la seva 
Conselleria. Si és així, ens donaríem, o sigui, estaríem bas
tant satisfets. 

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

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLlQUES I ORDENA
CIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Sí, Sr. President, moltes gracies. 
Bé, jo, en les meves paraules vull que quedi ciar que 

hi ha la intenció de la Conselleria de fer-Ios. Són prioritaris, 
no tant pel que representen en si, qué per ventura seria molt 
discutible si hi ha altres obres que siguin més prioritaries que 
aquestes, pero sí I'oportunitat que hi ha en aquest moment 
de fer-Ies. La realitat és que a Formentera durant molts anys 
practicament no hi havia hagut cap tipus d'inversió en mate
ria de carreteres enguany, entre l'any passat i enguany hem 
fet un esfon,: molt fort, i seria molt desitjable que es fes aquest 
mateix any. En conseqüencia, si hi hagués superavit enguany 
sobre les previsions que tenim fetes, sí que ho podem consi
derar com a prioritario 

1.-6) 
EL SR. PRESIDENT. 

I passam a la següent pregunta darrera del capítol 
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d'avui, o d'aquest punt, que formula el Sr. Damia Pons i 
Pons, sobre el Torrent de la Riera. Per formular-la, té la pa
raula el Diputat Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Sra. ConselJera, com diu I'exposició previa a aquesta pre

gunta, la defensa del patrimoni monumental, cultural, histo
rie i paisatgístie de les llIes Balears és, d'acord amb l'article 
10.20 de I'Estatut, competencia de la Comunitat Autonoma 
de les llles Balears. D'acord amb aquestes competencies, hi 
ha una amena~a, derivada d'un acord de plenari de I'Ajun
talnent de Palma, de dur endavant el" tapar la Riera, i, per 
tant, desfer una part molt important d'aquest patrimoni mo
numental que són les murades. Les murades, fetes en un es
til dit itaM, són una part del patrimoni de la ciutat de Pal
ma i del patrimoni d'aquestes Illes Balears. Entenem que no 
basta esperar els esdeveniments, sabem que hi ha un perill 
cert, i per aixo li demanam que pensa fer per evitar que 
aquest aeord aberrant es dugui a ter me i es dugui endavant 
la destrucció d'una part fonamental del patrimoni de Pal
ma, que és també patrimoni de tots els illencs. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar, té la paraula la Sra. Consellera de Cultu

ra, M." Antonia Munar. 

LA SRA. CON SE LLERA D'EDUCACIÓ 1 CULTURA (M." 
Antonia Munar i Riutort): 

Sí, Sr. Pons. En resposta a la pregunta que concreta
ment voste em fa de quines actuacions pensa dur endavant 
la Conselleria d'Educació i Cultura en relació amb l'acord 
del Pie de l'Ajuntament de Palma i del tema de la Riera, 
li he de dir que, en principi, cap. 

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

EL SR. PONS 1 PON S (Damia): 
Sres. i Srs. Diputats. 
Estam realment espantats de la sensibilitat cultural que 

manifesta aquesta resposta, perque altres persones, no els es
peculadors que compareixen com a corbs quan hi ha espais 
a destruir, sinó que compareixen desinteressadament quan hi 
ha patrimonis amena~ats de destrucció, ja s'han preocupat 
d'editar, alemnys, un element informatiu molt important que 
tenc en les meves mans i que voste coneix. Per tant, ereim 
que aquesta resposta és absolutament insatisfactoria, no po
dem deixar que una amena~a real i concreta contra el patri
moní de les Illes Balears sigui objecte de despreocupació d'una 
competencia que vostes tenen. Si reclamen competencies, es
per que les reclamin per fer coses i no per deixar que els 
destructors, els especuladors duguin endavant eIs seus negres 
proposits. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENr. 
Té la paraula la Sra. Consellera d'Educació i Cultura. 

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

Sí, Sr. Pons. Voste parla de despreocupació, i jo no he 
manifestat una despreocupació per part de la ConselJeria 
d'Educació i Cultura. Voste m'ha demanat que pens fer, com 
a Consellera d'Educació i Cultura, davant un acord de I'Ajun
tament de Palma, que encara no es ha remes cap informa
ció. La Comunitat Autonoma, quan va rebre les competen
cies en materia de patrimoni historie, el que va fer és 
executar-Ies o intentar executar-Ies amb el major grau possi
ble de criteris tecnics, i aixo respon a la creació de les Co
missions de Patrimoni Historic. El criteri d'aquestes comis
sions és vinculant, en determinats casos, i és sistematicament 
recaptat a l'hora de prendre decisions transcendents i relati
ves al tema de patrimoni historic. Respecte de la proposta 
de cobrir la Riera de Palma, aprovada pel Consistori d'aquesta 
ciutat, he de manifestar-li que es tracta d'una proposta i no 
d'una actuació, i l'elegimcia, crec jo, entre institucions, no 
aconsella actuar sense que es produeixi la remissió de docu
mentació per part de la institució on se suscita l'assumpte, 
en aquest cas l'Ajuntament de Palma, i en aquest moment 
la Conselleria no ha rebut cap tipus d'informació ni cap sol·li
citud que ens pronunciem sobre aquest tema. Per altra part, 
pensam que és logic que així succeeixi, en forma de consulta 
i no com una actuació a priori per part nostra que no ten
dria cap sentit ni un. Aquesta consulta, seguint el procedi
ment usual, es contestaria d'acord amb la legislació vigent 
sobre patrimoni historie, tenint en compte la deliberació de 
la Comissió de Patrimoni Historic de Mallorca. 

Qualsevol altra actuació de I'Ajuntament de Palma o par
ticular afectant a la Riera ta.mbé seria causa de. consulta a 
la referida comissió amb l'obj'ecte d'aclarir si el torrent, al 
seu pas per Palma, dóna lloc a qualsevol manifestació de pa
trimoni historie que s'hagués de protegir. Naturalment, la 
Consellería, en compliment de les seves atribucions, és aten
ta als efectes que pugui tenir en aquest tema i sobre el tema 
de patrimoni monumental, aquest projecte de cobrir la Rie
ra i qualsevol altre, pero no creim que el que ha succelt fins 
al moment sobrepassi I'ambit intern d'una altra institució per 
molt que s'hagi suscitat una polemica a nivelJ de mitjans de 
comunicació. Aixo no és obstacle perque estiguem ben deci
dits a fer les passes, si la qüestió es planteja definitivament. 

Il.-l) 
EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el Capitol de Preguntes assenyalat amb el n? 1, 
passam al següent punt, que es refereix a Mocions, i comen
~am per la registrada amb el n? 598/88, presentada pel Orup 
Parlamentari PSM-EEM, subsegüent a la Interpel·lació n? 
1081/87. Té la paraula el Diputat Sr. Serra per defensar aques
ta Moció. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
Agrairia al Sr. Secretari que llegís la Moció. Sr. Secreta

ri, pot llegir la Moció? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
l.-El Govero de la Comunítat Autonoma creara 1'Ins

titut de la Dona de les Illes Balears amb caracter interdepar
tamental, per tal de coordinar i impulsar la política del 00-
vero en el tractament dels problemes específics de les dones 
de les Illes Balears. 
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2.-El Govern de la Comunitat Autonoma, en coordi
nació amb els Consells Insulars, Ajuntaments i Administra
ció de l'Estat, impulsara la creació de centres d'informació 
i assessorament de la dona a cada ilIa i a nivelI comarcal. 

3.-El Govern de la Comunitat Autonoma, en coordi
nació amb INSAWD, promoura que als centres de salut de 
pobles i barriades hi hagi un gabinet d'orientació i assesso
rament sexual. 

4.-EI Govern de la Comunitat Autonoma encarregara 
a l'Institut Balear d'Estadística un estudi estadístic sobre el 
trebal! domiciliari per poblacions i per activitats concretes. 
Aixi mateix, els estudis que encarrega o realitza el Govern 
de la Comunitat Autonoma tractaran les problematiques es
pecífiques de les dones de les I1Ies Balears. 

S.-El Govern presentara al Parlament de les IlIes Ba
lears, per al seu debat i aprovació subsegüent, un pla d'ac
tuació per Pal·Iiar la problematica social específica de les do
nes de les Illes Balears que inclogui el desenvolupament de 
la Llei d'Acció Social. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats, avui ja concretare m al maxlm el 

llarg debat sobre la problematica específica de les dones deIs 
pobles de les Illes Balears, perque entén eI Grup Parlamen
tari PSM-EEM que de paraules no només s'ha de fer la po
lítica, sinó de fets concrets. Per tant, nosaltres, com a parla
mentaris, som obligats, després d'una interpel·lació, si no ens 
satisfa el Govern amb les seves explicacions" som obligats, 
repetesc, a presentar un conjunt de propostes concretes per 
tal d'anar solventant el problema de tipus general que a la 
interpeI·lació plantejarem. 

Feta aquesta introducció, hem de dir que nosaltres som 
molt conscients que existeixen, davant els problemes especí
fics de les dones, visions polítiques diferents, i aixo s'ha re
flectit en aquest Parlament cada vegada que hem debatut la 
problematica específica de les dones deis nostres pobles a tra
vés de les visions deis distints grups parlamentaris. Per aixo 
hem procurat presentar una moció que fos reflexiva, el més 
concreta possible i que recollís una mica aspiracions exposa
des en aquest Plenari per distints Grups Parlamentaris i també 
pel mateix Govern dins una voluntat que havia explicat, es
pecificat, de treballar en aquesta línia que comentam. Tam
bé hem de dir que hem analitzat els programes electorals deis 
distints grups polítics representats en aquesta Cambra, i cer
tament estam gairebé conven~uts que tots hem parlat alguna 
vegada de tots aquests temes, que a la moció que ha l!egit 
el Sr. Secretari Primer han quedat prou reflectits. 

" Quins són, en definitiva, els problemes als quals segons 
el nostre Grup Parlamentari cal trobar-hi solucions a curt 
termini? En primer l!oc, el marc institucional. Tenguem en 
compte que, si bé I'institucionalisme a vegades pot ser exces
siu per a la practica política quotidiana, bé és cert que cal 
institucionalitzar moltes coses que no hi estan, i quan deim 
que cal institucionalitzar ho deim sense cap afany estatalista 
i sense cap afany burocratitzador, pero sí que ho deim com 
a centre d'atenció de la vida de tots eIs ciutadans d'aquelles 
iiles, i per aixo cal que el Govem de la Comunitat actui' d'una 
manera específica i interdepartamental entre totes les Conse
lleries, davant els problemes específics de les dones, 1 cal que 
el Govern de la Comunitat se sapiga coordinar, vulgui 
coordinar-se amb l'Administració de l'Estat, els Ajuntaments 

i els Consells Insulars, i per aixo hem de dir que una de les 
preocupacions maximes que presentam avui és aquesta pos
sibilitat d'exercir, el Govern de la Comunitat, una voluntat 
política d'actuació i de coordinació. 1 anem, per tant, als 
punts específics que creim que s'han de defensar, a més 
d'aquest aspecte institucionalitzador, pero no burocratizador 
ni estatalitzador que hem comentat. 

El primer. Manca dins la nostra societat que hi hagi una 
informació i un assessorament en termes generics per a les 
dones que, desafortunadament, no tenen uns nivelIs cultu
rals i socio-polítics que els permetin aquesta informació ade
quada. Informacio jurídica, informació assistencial, informa
ció de problematica social i, fins i tot. sanitaria. Hi ha uns 
nivells d'informació, segons les darreres estadístiques, peti
tíssims a totes les lIles Balears, basicament als centres de po
blació més grans, curiosament, i basicament a totes aquelles 
barriades i po bIes on hi ha un nivel! de trebalIadors i classes 
populars més elevat. Tenguem en compte que tradicionalment 
hi ha hagut una inexistencia total de política d'informació 
i d'assessorament. En aquest moment, fins i tot les denún
cies davant eIs jutjats i la policia, ens indiquen clarament quin 
és aquest nivelJ d'informació i d'assessorament jurídic assis
tencial. 

En segon 1J0c, no oblidem que la problematica sexual 
que hi ha a les Illes Balears és una problematica semblant, 
pareguda a qualsevol altra deIs palsos mediterranis. Pensem 
que aquests problemes són prou estudiats per la sanitat pú
blica i per la sanitat privada, existeixen estadístiques, estu
dis, etc., el que sí és evident és que mentre no avanci el nivel! 
d'orientació i assessorament sexual, molts deIs problemes de 
salut, molts deis problemes sanitaris existents es veuran agreu
jats o, senzillament,- continuanüí. En conseqüencia, nosaltres 
pensam que als centres de salut cal que hi hagi un esfon; 
institucional, cal que hi hagi un esfor~ pressupostari, cal que 
hi hagi un esfon; de coordinació, com hem dit abans, entre 
totes les institucions, per tal de fer d'aquestes illes, vertade
rament, quant a informació i assessorament, sigui jurídic, as
sistencial, social, sanitari o sexual, uns po bies, repetim, vec
taderament a nivell de l'Europa Occidental que és un poc 
l'horitzó, la practica política cap a la qual ens movem. 

Pensam també que cal en aquest moment que el Go
vern dediqui estudis a la problematica específica de les do
nes d'aquestes illes, i per aixo en proposam un, proposam 
un teeball urgent sobre el trebalI domiciliari, un estudi que 
reculli quina és la problematica real del treball domiciliari 
per illes, per professions, per poblacions, per grups d'edat. 
1 demanam també que el Govern, quan fa els seus estudis, 
que en fa molts i interessants a través deis seus gabinets, con
tractats o gabinets pro pis, tengui en compte I'especificitat de 
la problematica de les dones, i no hem vist, a cap estudi de 
la Conselleeia d'Economia, per exemple, a cap estudi de mol
tes de les Consel!eries d'aquest Govern, com la de Treball, 
per exemple, no hem vist encara que es treballi la problema
tica específica de les dones. Per aixo, proposam que a l'lns
titut Balear d'Estadística, institut prou acreditat per molts es
tudis i pel bon fer del seus treballs, se li encarregui, per part 
de l'Executiu, aquest tipus de treball. 1 pensem que si feim 
un bon trebaIl, un bon estudi sobre el treball domiciliari, 
avan¡;:arem cap a coneixer molt més la problematica real de 
I'atur en aquestes illes i anirem cap a un horitzó de coneixer 
la realitat social i fins i tot problemes que solen afectar la 
Seguretat Social amb moltes variables que una bona analisi 
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del treball domiciliari ens ajudaria a trobar-hi solucions. 
També detectam, en darrer 1I0c, una mancan<,:a, i és un 

pla d'actuació per pal ·liar la problematica social específica 
de les dones en aquestes illes, i quan dei m un pla d'actuació 
per pal·liar la problematica específica, parlam evidentment 
de treball, de seguretat social, pero sobretot d'una cosa que 
és competencia exclusiva del Govern d'aquesta Comunitat, que 
és el desenvolupament de la Llei d'Acció Social i la practica 
respecte de la L1ei d'Acció Social. I ens preocupa que avui 
el Conseller responsable d'aquest area no s'hagi dignat a com
pareixer, suposam que deu tenir altres feines més imponants, 
pero hem de dir que és en aquest camp on hem trobat unes 
mancan ces més serioses, més solides, per part del Govern de 
la Comunitat. Cap acció concreta no hem trobat, que no si
gui la mera assistencia, com es va demostrar al passat debat, 
la mera assistencia continulsta que hi ha hagut en aquest 
tema. 

En conseqüencia, nosaltres pensam que són aquests cinc 
eixos que presentam a la nostra moció, els que ens mouen 
en un terreny realista, en un terreny de possibilitats reals i 
en un terreny, ho hem de dir, que també es mou en el con
sens de la Llei Pressupostaria de l'any 88. Nosaltres arriba
rem dins Ponencia, i dins Comissió i dins el Plenari de la 
L/ei pressupostaria, a uns acords molts de pics unanimes en
tre tots els Grups, altres vegades acords de majoria, en aquest 
cas amb el Grup SOCIALISTA i amb el Grup Parlamentari 
del CDS, arribarem a acords, ja die, o unanimes o majorita
ris, que es movien sempre en el terreny social, en el terreny 
cultural i en el terreny de I'acció de govern constant i conti
nua que hem d'exercir eIs parlamentaris. Per aixo hem pro
curat fugir una mica del programa electoral específic deis nos
tres grups polítics, l'Entesa de l'Esquerra de Menorca i el 
PSM-Esquerra Nacionalista, a Mallorca, .per arribar a uns 
punts que poguessin ser d'acord majoritari o unanime 
d'aquesta Cambra. 

Certament, ens ha alegrat, durant la presentació de pos
sibles esmenes a aquesta Moció, que el Grup Parlamentari 
CDS presentas una esmena, sempre és d'alegrar que hi hagi 
esmenes per tal de reflexionar, analitzar i estudiar els diver
sos problemes, i el nostre Grup Parlamentari entén que l'an
tena del CDS, perdó, l'esmena del CDS és una esmena posi
tiva, una esmena que en certa mesura pot fins i tot ajudar 
el Govern a poder executar amb més celeritat i eficacia el 
que es demana. Per aixa, després d'analitzar-Ia, no tenim cap 
tipus d'inconvenient d'anar a fer una proposta, a tots el 
Grups, de transacció. I..:esmena del CDS, diria, transacciona
da amb el nostre text de la moció, al seu primer punt, diria: 
«El Govern de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears 
creara un Institut de la Dona de les Illes Balears amb carac
ter interdepartamental, per tal de coordinar i impulsar la po
lítica del Govern en el tractament deIs problemes específics 
de les dones de les IIles Balears i preveura a la confecció del 
pressupost per a l'any 1989, les partides necessaries per al 
seu funcionament i inversions». Pensam que, en definitiva, 
amb aquesta esmena a la Moció, si tenen la voluntat políti
ca d'acceptar-la tots els Grups Parlamentaris, que esperam 
que ho facin, pensam que d'alguna manera, fins i tot cen
tram encara més les possibilitats reals del Govern a l'hora 
d'executar el primer punt de la nostra moció. En definitiva, 
coordinació institucional, problemes socials, problemes sani
taris sexuals, problemes específics del treball domiciliari i de 
tota la problematica social de les dones i Llei d'Acció Social 

desenvolupada, no només normativament, sinó a la practica 
quotidiana, pensam que són uns problemes, uns eixos, que, 
com a mínim, s'han d'aprovar per aquest Parlament. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ha presentat esmena a aquesta Moció, registrada amb 

el n~ 727/ 88, el Grup Parlamentari CDS. Per defensar I'es
mena, té la paraula ... Té la paraula per qüestió incidental, 
el Sr. Vice-President del Govern. 

EL SR. VICE-PRESlDENT (loan Huguet i Rotger): 
Sr. President. 
Primer un aclarimeÍ1t, Uament no tenir-ho ciar en aquest 

moment: Puc obrir una actuació incidental ara o primer, com 
que hi ha una es mena a una Moció presentada, s'ha de de
fensar I'esmena? Es que no ho sé, a posta havia demanat 
la paraula. 

EL SR. PRESIDENT: 
Si vol, la pot obrir ara. Té la paraula el Sr. Vice

President. 

EL SR. VlCE-PRESlDENT (loan Huguet i Rotger): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Som, jo diria, com a continuació d'un debat fet a un 

altre Plenari, d'una interpel·lació, de la qual ha derivat, com 
sol ser normal, logic i arnés legítimament exercit per qualse
vol grup polític, a una Moció. lo, abans de contestar punt 
per punt, el que sí m'agradaria seria fer una reflexió previa, 
i és que a la primera interveneió que ha fet e! representant 
d'EEM-PSM, ha recalcat molt la necessitat d'aquesta eoor
dinació interdepartamental i després, quan ha vist l'absencia 
d'un ConseUer, pels motiOs que sigui, ha !lamentat que aquest 
Conseller, com a maxim responsable, no hl foso Sé, aquesta 
coordinació, ja vaig actuar jo en nom del Govern a la Inter
pel·lació, i així ho faig, i si no li resulta satisfactori que sigui 
el Vice-president que intervengui, em sap greu, ho llament, 
pero així ho faig també en la Moció per establir el criteri 
de! Govern quant a tots els punts. 

Miri, Sr. Serra, jo pensava que quan voste sortia avui 
a aquesta [ribuna, ocuparia un temps llarg per explicar el 
contingut de cada uns deIs punts, perque crec que tal vegada 
aquest contingut requereix una lJarga explicació ¡una llarga 
meditació. La sorpresa ha estat, supos que els Diputats li 
agrairan, aixi com també em podran agrair si jo som breu, 
que no cree que ho sigui massa, avui, pero li agrairan la seva 
brevetat. Pero tractam un tema en que efectivament tots coin
eidim, tots coincidim que és un tema summament important, 
i no cregui que hi hagi polítiques diferents en el tractament 
de la problematica de la dona, els problemes són els que són, 
i en les solucions d'aquests problemes normalment tots e!s 
partits polítics hi solen coincidir. On hi pot haver discrepan
cies o diferencies és en l'oportunitat de posar en marxa una 
serie d'actuacions, en la necessitat de posar-les en marxa i 
en la valoració de si les actuacions fetes i desenvolupades fins 
a la data, fins al dia d'avui, són satisfactaries o no són satis
faetaries. 

El primer punt, voste el resumeix dient que fa falta crear 
aquest marc institucional. Creant mares institucionals no es 
resolen els problemes, el que resol els problemes és que efec
tivament les institucions es posin afer feina i teguin una 
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autentica coordinació, que aquí sí que li acceptam totes i cada 
una de les observacions que voste i quaIsevol Grup Parla
mentari pugui fer. Pero referent, i entrant ja en materia, re
ferent a aquest primer punt de la seva Moció, que és crear 
l'lnstitut de la Dona de les Illes Balears amb caracter inter
departamental, dir-li que quan tinguem l'Institut de la Dona 
transferit, sera amb caracter interdepartarnental. Com podem 
crear nosaltres ara, I'Institut de la Dona, que és una compe
tencia que és assumida o que és dins el Ministeri de Cultura, 
i que encara no s'ha transferit pero que sabem que és sus
ceptible de transferencia a la nostra Comunitat Autónoma? 
No val molt més que les nostres actuacions vagin coordina
des amb la Delegació de l'lnstitut de la Dona a les IIles Ba
lears, amb els Ajuntaments, els Consells Insulars, i el dia que 
tinguem aquesta transferencia, posar en marxa aquest Insti
tut, que ja hi esta? o és que aquí hem de fer una despesa 
que potser sigui innecessaria i després, al moment de la trans
ferencia, no sapiguem prou bé quina és aquesta duplicitat 
que nosaltres mateixos hem generat? Per tant, consider que 
aquest punt, tot i estant d'acord que és necessaria la creació 
d'aquest Institut, la creació no, l'assumpció de la competen
cia de l'lnstitut de la Dona a les mes Balears que en aquest 
moment té el Ministeri de Cultura, nasal tres no li donaríem 
o demanaríem a la Cambra que reflexionés sobre aquest tema 
i no donar suport a una creació nova d'un organisme que 
ja existeix, que val molt més en aquests moments coordinar
nos amb aquest organisme a fi i efctes que quan es faci la 
transferencia el puguem assumir amb totes les garanties. 

Pero aixo no vol dir que no s'hagi fet res. Miri, r.eferent 
a aquest punt, el caracter interdepartamental és un caracter 
que la mateixa Conselleria d'Educació i Cultura ja hi fa fei
na i té c1arament establert que ha de ser a través de la seva 
organització i de la coordinació entre totes les Conselleries. 
Aquesta Conselleria abans esmentada ha tingut reunions amb 
altres Conselleries, com la de Treball, amb la de Sanitat, amb 
la d'Economia i Hisenda, a fi i efectes de tractar de coordi
nar tot aquest tema quant a l'lnstitut de la Dona a les Illes 
Balears, per al moment que es faci la transferencia i fer una 
reorganització d'aquestes competencies, que potser en un mo
ment determinat siguin diluldes, i mol tes vegades no sabem 
prou bé qui és el qui té realment el seu camp d'actuació en 
una materia concreta. Pero és que aquest assumpte no el po
dem ventilar, Sr. Serra, i em cregui que jo he agafat la seva 
moció amb tot rigor i I'he volguda estudiar en profunditat, 
i a posta per aixo tal vegada m'estenc, no el podem agafar 
d'una manera lleugera, de dir que tractam aquí d'un carac
ter institucional, institucionalitzar l'assumpte de la problema
tica de la dona. La coordinació és necessaria, que hi hagi 
aquesta institucionalització, ja hi és, ja hi és, i que l'Iostitut 
de la Dona a les Illes Balears és quelcom amb el quaÍ tots 
els parlamentaris aquí present coincideix, pero que la crea
ció, en aquest moment, nosaltres consideram que seria molt 
pitjor que establir canals reals de comunicació entre l'Admi
nistració Central, que encara té la competencia, amb les ac
tuacions que fa la nostra Comunitat Autónoma. 

Quant al punt 2, voste concretament aquests punts 2 i 
3, els ha tractats potser gairebé en dos, tres minuts. Es tracta 
únicament i exc1usivament que hi hagi aquesta coordinació 
amb els Consells Insulars, Ajuntaments, Administració Cen
tral, per a assessorament de la dona a nivell de cada iHa, 
i després ho junta amb el tercer punt quant a orientació i 
assessorament sexual. Jo crec que el tema és més important 

que tot a~o. El Govern és conscient que s'ha de desenrotllar 
aquesta coordinació, intenta desenrotllar aquesta coordina
ció amb totes les administracions, i aquesta és la línia d'ac
tuació que hem intentat seguir, que potser els agradi més o 
manco, pero de la qual el seu Grup té perfecte coneixement 
perque avui som en un debat que és fruit d'una interpel·la
ció, pero no podem oblidar que aquest debat no és solament 
fruit d'una interpel·lació, sinó fruit d'una informació que el 
seu Grup, potser que molts d'altres no en tinguem massa co
neixement, pero que el seu Grup va rebre puntual contesta
ció a una serie de preguntes que voste havia formulat a la 
Conselleria de Sanitat, on li explicaven perfectament totes i 
cada una de les actuacions dutes a terme en aquesta materia 
1'><:1 id ~ullM::llena de Sanitat, on li explicaven qui era el de
senvoJupament de la Llei d'Acció Social per dur a efecte 
aquesta coordinació, no solament en la problematica de la 
dona, sinó actuacions en materia de serveis socials que més 
envant li podem ressenyar. Per tant, aquesta coordinació, no
saltres deim que sí, que és necessari que es faci, i que ha 
d'existír aquesta coordinació, evidentment que ha d'existir 
aquesta organització. Que vol dir, pero, «promoura centres 
de salut de pobles i barriades on hi hagi gabinets d'orienta
ció i assessorament sexuai»? Que vol dir, concretament, ac;:ó? 
Que hem de construir centres específics per dur ac;:o enda
vant o ens hem d'aprofitar deIs centres en aquest moment 
ja existents, com puguin ser les unitats saniUlries que hi ha 
per tata la nostra geografia, perque aquí hi pugui haver 
aquests gabinets d'assessorament? Indiscutiblement, sí. Tant 
de bo hi puguin ser, pero tengui en compte, i aquí hi ha pro
fessionals de la medicina que d'ac;:o saben molt més que qui 
els parla, que hi ha molts de pobles que abans de tenir un 
assessorament en aquest sentit, que pot donar perfectament 
el metge de capr;aJera, necessiten urgentment, per exemple, 
pediatres, i ac;:o no ho pot posar el Govern de la Comunitat 
Autónoma, i voste és conscient que no ho pot posar el Go
vern de la Comunitat Autonoma. Per tant, votar que sí a 
aquests punts 2 i 3 és alc;:ar falses expectatives que després 
no es podran materialitzar. Perque si el punt 3, fas que el 
Govern de la Comunitat Autonoma sol· licitara d'INSALUD 
la posada en marxa de centres d'assessorament, aleshores pot
ser que en aquest cas concret s'hi pogués donar suport, i l'úni
ca expectativa que s'obriria davant aquest problema o davant 
aquest tema seria davant la possibilitat de l'Administració 
Central, que estic conven~ut que si no ho posa és perque no 
ho pot posar en aquest moment. El que sí hem de fer, Sr. 
Serra, el que sí hem de fer és, amb els mitjans que comptam 
actualment, amb el que podem comptar en un futur, incre
mentar tots aquests serveis d'orientació, ja sigui d'assessora
ment i d'informació que es dóna, que jo Ji vaig ressenyar 
a la interpel·lació passada, que li puc tornar a anunciar quin 
era el tipus d'assessorament que s'havia fet per part de la 
ConselIeria de Sanitat, quins eren els casos que s'havien ates, 
quina era la informació que es donava, quina era I'orienta
ció que es donava, amb quina assistencia s'havia actuat, 
quants de casos urgents havia tingut la ConselIeria de Sani
tat i als quals havia donat so lució. Que són pocs? 1 ciar que 
són pocs, pero, per favor, les disponibilitats, i no és un truc 
velI aixo, les disponibilitats pressupostaries són les que són 
i no les que voldríem que fossin. I si, per una banda, quan 
tenim un debat de pressuposts, que accepto aquí i m'hi vin
cul totalment perque vaig participar en totes les negociacions 
amb els pressuposts, varem arribar a un grau de consens amb 
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una serie de limitacions, ens hem de cenyir a aquestes limi
tacions. La partida a la qual voste feia referencia en el pres
supost ja li varen explicar com s'empraria, i aquesta partida 
de 35 milions de pessetes, si no record malament, cree que 
anava destinada per una activitat concreta i era I'Hospital 
de Nit per a Dones, no vulguem fer amb aquests 35 milions 
de pessetes, I'Hospital de Nit per a Dones i a més a més 
posar centres en marxa d'assessorament sexual a les dones, 
d'orientació, etc. No. Podem fer el que podem fer, més, no, 
és a dir, que és molt dur per a un representan! del Govern 
dir que esta d'acord en aquests dos punts, al fons, pero si 
nosaItres, si la Cambra vota que sí a aquests dos punts, al
~am unes faIses expectatives, al~am unes falses expectatives. 

Quant al 4t punt, cree que voste ha posat, com deim, 
el dit a la llaga. Efectivament, l'Institut Balear d'Estadística 
és un organisme creat per aquest Govern, posat en marxa 
per aquest Govern, i que ha merescut el reconeixement a1-
manco majoritari d'aquesta Cambra i les seves actuacions i 
els seus programes. Pero sí li he de dir amb tota modestia 
que el 4t punt no l'he acabat d'entendre prou bé. El 4t punt. 
S'ha de concretar que entenem per treball domiciliario Quins 
tipus de treballs domiciliaris. S'ha de concretar, a~o. Pobla
cions. Per poblacions. Per municipis? Es refereix voste a mu
nicipis? Poblacions quant a edats? S'ha de definir. Activitats 
concretes. Que entenem per activitats concretes. La classifi
cació nacional de les activitats economiques que les defineix 
concretament una de l'altra? Tampoc no és exposat a l'enun
ciat d'aquesta estadística, que no crec que hi hagués ningú, 
per molt espavilat que fos, que la pogués posar en marxa 
tal com vé ressenyat en aquest 41' punt. ·Problemes específics 
de la dona, que encarregara i realitzara el Govern. Que és 
que encarregara i realitzara el Govern? No hi ha una clare
tat. Aquest punt 4, em cregui Sr. Serra que m'he assegut amb 
els qui serien els responsables, en tot cas, si s'aprovas aquest 
punt, perque m'aclarissin com es podría dur endavant, i m'han 
dit: Mira, Joan, no entenem prou bé quina enquesta, a que 
es refereix, quins problemes vol detectar, que és el sentit de 
població, si municipis, si edats, que vol dir problematiques 
específiques, que vol dir feines domiciliaries. Aquí, que hi 
entra? El que entenem genericament per treball de la dona 
de casa o els treballs que les dones fan, ja sigui fent punt 
o ripuntant sabates? Que entenem, aquí? S'ha d'avaluar tot? 
1 em cregui que si aquesta enquesta s'hagués de fer en aquest 
nivell, enguany és impossible poder-la realitzar. 1 no és que 
sigui impossible, és la impossibilitat vostes la coneixen. El 
Departarnent d'EstadÍstica va compareixer en aquest Parla
ment i els va explicar a vostes quines eren les actuacions que 
havia de dur al llarg del 1988, 14 en total, seria massa llarg 
ara ressenyar-Ies, pero vostes no solament els varen donar els 
vist-i-plau, sinó que varen trobar que era un deis organismes 
que realment funcionava i funcionava amb solvencia dins la 
Comunitat Autonoma, i voste sap que aquest departament 
té 7 persones. Amb quin pressupost realitzam aquest treball? 
Amb quin pressupost realitzam aquest treball? S'ha d'enca
rregar afora? I..:ha de fer l'Institut Balear d'Estadística? Ha 
de deixar a1tres feines per fer a~o? S'ha de definir molt més, 
Sr. Serra, em cregui que aquest punt no hi ha, almenys per 
part nostra, no hi ha per on agafar-Io. 

1 quant al darrer, el punt 5e, «el Govern presentara al 
Parlament de les ILles Balears, per al seu debat i aprovació 
subsegüent, un pla d'actuació per pal·liar la problemfltica so
cial específica de la dona, o de les dones, a les Illes Balears 

que inclogui el desenvolupament de la Llei d'Acció Sociab). 
El desenvolupament de la Llei d'Acció Social, a la seva dis
posició addicional, crec que és la segona, estableix un termi
ni de dos anys, a comptar des de la seva aprovació, per ela
borar un pla quatriennal de serveis social s i assistencia social, 
que ha de ser un pla globalitzat, no de la problematica espe
cífica de la dona. De la problematica específica de la dona, 
deis marginats, deIs droga-addictes, etc., etc., i aquest pla ja 
estableix per Hei que no sera aprovat únicament pel Govern, 
que haura de ser supervisat pel recentment constitu"it Con
seH Superior d'Acció Social, i que, a més a més, necessitaril. 
comptar amb el suport de la Carnbra. Una Llei d'Acció So
cial d'aquesta magnitud no es pot desenvolupar ni en mig 
any, ni en un any, ni en dos, en tota la seva integritat. 1 totes 
les actuacions que han dut a terme a través del Govern Ba
lear quant al desenvolupament d'aquesta Llei, també ho co
neix voste, Sr. Serra, perque se li va contestar a una pregun
ta formulada respecte, concretament, de quines eren les 
actuacions de desenvolupament de la Llei d'Acció Social, i 
aquesta pregunta li va ser contestada, o voste la va formular 
13 d'octubre del 87, i la informació se li va dir aquí, en 
aquesta contestació, el desenvoluparnent que ha fet, i en 
aquest moment, que participam a la Comissió Nacional de 
Coordinació en materia d'Acció Social que estableix Madrid, 
aquesta Comunitat Autonoma és, quant a desenvolupament 
de la seva propia Llei d'Acció Social, la que du més enda
vant o té les feines més avan¡;:ades. De manera satisfactoria 
o no satisfactoria? A~o cada un podra qualificar-ho a la seva 
manera, pero quant a desenvolupament de les disposicions 
que obliguen el G.overn afer aquest desenvolupament, som 
els qui anam més avan~ats. Que feim, amb la disposició ad
dicional segona? Feim un pla general d'actuació o anam a 
fer plans sectorials, cosa que no preveu la llei? 

Per tant, Sr. Serra, tot i tenint en compte que la proble
matica que voste va exposar en aquesta tribuna el dia de la 
interpel·lació, nosaltres la compartim i crec que la compar
teix tota la Cambra, com a problematica, les solucions a 
aquesta problematica no poden venir per aquesta via. Han 
de venir, efectivament, per la via de la coordinació, i tots 
ens hem de coordinar, tots, i com més, millor, han de venir 
per la via de l'assessorament, i tots hem d'establir quins me
canismes posam en marxa d'assessorament, pero no creem 
instituts quan hi ha un institut que funciona i podra ser trans
ferit, no creem aquí centres d'orientació quan tenim uns cen
tres deIs quals ens podem nosaltres directament aprofitar, per 
dir-ho de qualque manera. Jo demanaria a aquesta Cambra 
que reflexionés molt seriosarnent sobre aquests 5 punts, que 
obrés en conseqüencia perque, acabant amb les paraules del 
Sr. Serra, la problematica de la dona és prou seriosa i no 
podem prendre determinacions lleugeres que a1cin falses ex
pectatives irrealitzables. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, pel Grup Parlamentari PSM-EEM, el Di

putat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
Continuarem avui intentant ser breus per no cansar gens 

ningú i procurar agilizar aquests llargs Ordres del Dia que 
tenim en aquests Plenaris. Aquesta ha estat la voluntat 

.. 

r 
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d'aquest Diputat, fa una estona, i continuaré igual. 
Miri, Sr. Huguet, voste se'n surt bé, vertaderament se'n 

surt bé, i per aixo surt tant, perque probablement és deis mi-
1J0rs del banc verd, i en queden ben pocs, avui, que se'n surt 
bé. Pero anem a contestar i a replicar punt per punt tot el 
que voste ha dit, i ho farem amb tranquil·litat, serenitat, en 
un to també col·loquial, com vos te, o ho procurarem, pero 
molt clar políticament. 

Competencia sobre l'Institut de la Dona. Vostes no han 
fet cap conveni durant cinc anys. Vostes no han proposat cap 
lIei orgim.ica de transferencies durant cinc anys. Vos tes no han 
dit de cap manera, en aquesta Legislatura que hem comen
e;:at, que sigui una de les prioritats, en transferencies, i res
pecte de reforma d'Estatut, com que encara AP-PL no n'ha 
parlat, i almenys si n'ha parlat ha embullat el fill, certament 
som ben enfora de saber que és el que vol al respecte. Pensi 
que l'Institut de la Dona, IUnstituto de la Mujer», perdó, 
que és molt clar i específic perque aixo és I'organisme que 
existeix, actua, en aquests moments, amb conveni a un cen
tre de Menorca i a un centre de Palma, aquesta és I'única 
actuació que pot tenir a les llles Balears. Per tant, hi ha una 
gran part de la població de Formentera, Eivissa, pobles de 
Mallorca i també una part important de Palma, que ndnsti
tuto de la Mujer» no pot abastar-la. A més arnés, ndnstitu
to de la Mujer» no actua des d'un punt de vista global i 
sectorial, actua en temes concrets, molt valuosos, satisfacto
ris en molts d'aspectes jurídics, pero h.i ha molta feina, i aixo 
ho reconeixen les mateixes tecniques de H<Instituto de la Mu
jer» i reclamen a nivel! d'Estat i a nivell de Comunitats Auto
Ilomes, que s'actui' i es faci de manera complementaria. Si 
vostes ens haguessin vengut aquí amb un conveni amb ¡¡<Ins
tituto de la Mujer», amb una proposta de Llei Organica de 
Transferencia negociada amb el Govern de l'Estat, a~b una 
pro posta concreta, puntual, clara, cregui que nosaltres no hau
ríe m presentat aquest tema. No és qüestió de noms el que 
plantejam avui, a nosaltres ens és igual si es diu Institut de 
la Dona o es diu una altra cosa, el que si és ciar és que con
vé que existeixi, per complementar-se, per coordinar-se, pre
cisament amb les institucions estatals, municipals i tates les 
que hi pugui h ave r, de tipus públic fonamentalment, si qual
cuna de privada n'existeix també s'hauria d'estudiar la possi
ble coordinació, conveni, etc., per tractar la problematica glo
bal. Voste em diu, ens diu, la Consellera de Cultura s'ha 
reunit amb representants de Treball i d'altres Conselleries per 
tal de coordinar o fer possible coses, etc., bé, perfecte, pero 
on és la realitat de l'actuació del Govern? Ens la mostri a 
un butlIetí, ens la mostri al carrer, ens la mostri en aquest 
Parlament, sabem que no ha existit. 

Entrem al punt 2n i al punt 3r. Certament que aquest 
Diputat, quan ha fet la interpel·lació, havia fet preguntes amb 
resposta escrita i a vegades amb res posta oral al Conseller 
més responsable d'aquesta area. 1 quan es presenta la inter
pel·lació es fa amb un coneixement de causa, i no per parlar 
poc temps, percisament, no és coneix el tema potser amb més 
profunditat. 1 jo ja li vaig dir al debat general: no parlarem 
de la contesta o les contestes amb res posta escrita, que tots 
els Diputats coneixen, a les nostres preguntes, sinó que par
larem de les mancances, precisament, que es detecten a par
tir d'aquestes respostes, i a partir de la realitat social que nos
altres creim coneixer almenys tant com vostes. 1 es aquí, que 
1l0saltares ens trobam que el punt 2n i el punt 3r, centres 
d'informació, centres d'assessorament, tant jurídic com per 

a problemes de dones maltraetades, problemes socials, pro
blemes sanitaris, etc., hi ha unes mancances a les nostres illes 
que fan que siguem a uns nivells moltes vegades molt allun
yats del que són aquests estats que sempre dei m que nosal
tres en format part com a estats d'un suposat benestar so
cial, etc. 

Sr. Huguet, lIegeixi bé, lIegeixi bé el que diu el punt 2n 
i el que diu el punt 3r. Nosaltres no parlam de fer nous edi
ficis, nosaltres no parlam d'enviar metges a aquests centres 
de salut, nosaltres del que parlam és que als edificis que molts 
de pics el Govern ja ha fet, unitats sanitaries a molts de po
bIes, i que després hi ha d'haver una coordinació amb IN
SALUD per a una assistencia sanitaria adequada, en aquests 
edificis, precisament en coordinació amb I'INSAWD, preci
sament, deim el que voste en certa mesura deia, s'aconse
gueixen aquests nivells d'assessorament sexual, etc. Pensi, Sr. 
Huguet, que nosaltres parlam de temes, en aquest moment, 
profunds, com temes d'avortament, parlam de problemes pro
funds, com problemes de subnormalitats a causa d'embaras
sos mal duits, d'embarassos no desitjats, etc. Són problemes 
que existeixen en aquestes ¡lIes, i hi ha moltes maneres de 
parlar-ne; la nostra és la més clara i la més concreta. Si el 
Govern de la Comunitat té unes estadístiques, que les té, so
bre problemes d'aquesta naturalesa, si només té un centre a 
Palma, a la Conselleria de Sanitat, centre transferit, per al
tra banda, no de creació del Govern de la Comunitat, que 
funciona amb u~ conveni amb la Diputació de Barcelona, 
proeurin vostes que hi hagi informació a tots els racons 
d'aquestes illes, i procurin que hi sigui amb una actuació se
[iosa de la Conselleria de Sanitat en aquest aspecte. Anam 
per aquí, anam per aquí, ¡aquesta informació i aquesta coor
dinaeió s'ha de fer amb les unitats sanitaries locals, s'ha de 
fer a través de I'estructura coneguda legalment per Centres 
de Salut i no s'ha de fer precisament només amb paraules, 
només posant el semafor vermell a totes les pro postes d'ac
tuació que avui es duen, i negar-les de per si. Si voste ho 
llegeix bé, veura que no es tracta de fer edificis, veura que 
no es tracta d'enviar-hi metges, sinó que es tracta de coordi
nació amb INSALUD perque a tots aquells 1I0cs de pobles 
i barriades hi hagi aquests gabinets, no precisament de dir: 
no farem un esfore;: de petició de pediatres, com voste ha vol
gu! dir d'una manera bastant demagogica, entenc jo, sinó 
senzillament cap a complementar, precisament una feina co
menr;ada pel seu Govem, que eren les Unitats Sanitaries, prou 
discutides per altra banda en aquest Parlament perque creiem 
molts de Grups aquí representats, que una cosa era fer edifi
cis, que ja esta be que es facin, i una altra cosa és que anem 
cap a uns centres de salut integral. '. 

Per altra banda, parlem aquí de pressuposts. Parlem aquí 
de pressuposts, i aquí és quan estam més astorats, Dins els 
pressuposts de la Comunitat de l'any 88 existeixen moltes par
tides per a estudis, existeixen partides de capítol 2 prou sig
nificatives que es poden utilitzar per a aquestes qüestions, 
pero sobretot, Sr. Huguet, hi ha uns superavits acumulats 
d'anys anteriors, hi ha unes liquidacions de pressuposts deis 
anys anteriors que en aquest Parlament coneixem tots i que 
moltes vegades ens fa vergonya, a nosaItres mateixos, que rei
vindicam com vostes més doblers per a la Comunitat Auto
noma, pero ens fa vergonya, al mateix temps veure com s'ha 
gastat i a quin nivell s'ha gastat, els anys anteriors. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra, és per orientar-lo que fa dos minuts que el 

Ilum vermell és ences. lo comprenc que vos te, des d'aquí, 
ho té mal de veure. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President, pero el Sr. H uguet ha estar tan 

emfari c que m'ha agafat un poc així. Procuraré fer molta 
via i passaré al darrer aspecte, Sr. President. 

Quant al 4t pu nt de I'lnstitut Balear d'Estadística, jo 
no sé, Sr. Huguet, amb qui s'ha assessorat voste, pero fa dos 
anys, uns deis tecnics responsables de l'actual Institut Balear 
d'Estadística, a una de les ponencies sobre la probleminica 
laboral a les Illes Balears, proposava precisament que, per 
coneixer bé la realitat social i l'atur, feia falta un treball, un 
estudi sobre trebalJ domiciliario 1 que vol dir, aixo? Aixo vol 
dir per professions, ripuntadores també, vol dir treball a do
micili, també, Sr. Huguet, també, Sr. Huguet, vol dir per 
grups d'edat, ho he dit a la intervenció anterior, no em mis
tifiqui, i a més, si els tecnics de I'lnstitut Balear d'Estadísti
ca no han sabut entendre el que aquí es dei a, dubto un pbc 
deIs bons tecnics que jo creia que tenia l'Institut Balear d'Es
tadística. Pensi, a més, que quan parlam d'altres estudis par
lam de tots els estudis que fan les diverses Conselleries en 
col·laboració amb grups de professionals o actuant directa
ment les mateixes ConseIleries. Quants d'estudis de la Con
selleria d'Economia, per exemple, que en fa molts, de la Con
selleria de Treball, de la Conselleria de Turisme, han tractat 
aquesta problemarica específica que nosaltres debatem. Cap 
ni un, Sr. Huguet. . 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra, jo li deman que vagi acabant. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Bé, acabo. 1 el semafor és ben vermell, i només li diré, 

Sr. Huguet, que en la qüestió de la Llei d'Acció Social, és 
el que el nostre Grup temia: que dos anys, quatre anys, en 
fara sis, i cap a I'eternitat, i poca ac.tuació d'una Llei aprovada. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Vice-president, Sr. Huguet. 

EL SR. VICE-PRESIDENT (loan Huguet i Rotger): 
Gracies, Sr. President. 
El Sr. Serra ha estat més llarg des del seu eseó que no 

des de la tribuna, jo faré al revés. Quant al Ir punt, com 
quedam? Voste em defineix I'!nstitut de la Dona per temes 
puntuals i concrets, i no li serveix, diu . Ac;.o és el que jo li 
he dit. Que la coordinació interdepartamental no pot venir 
únicament i exclusivament amb la creació d'un Institut de 
la Dona. Que no anem a crear Instituts de la Dona si tenim 
prevista aquesta transferencia, i aquesta transferencia, quan 
es faci, l'assumifél aquesta coordinació interdepartamental. El 
que fara falta sera, tal vegada, crear una comissió específica 
intdrdepartamentaI per tractar el tema de la dona, perque 
l'Institut de la Dona té unes finalitats concretes afer i a re
soldre. 

2n punt. Jo he pogut ser un mal mestre O un mestre 
regular, el que sí he hagut de fer per arribar-hi és saber lle
gir, potser que malament, pero saber llegir. «El Govern de 
la Comunitat Autonoma, en coordinació amb els Consells 

lnsulars, Ajuntaments i l'Administració de l'Estat, impulsara 
la creació, la creació». Que significa, aquesta paraula? A~o 
és el que jo he volgut demanar, la creació de centres d'infor
mació, ac;.o és el que ha he demanat, i a posta per ac;o jo 
li apuntava que efectivament no importa crear centres d'in
formació i assessorament, sinó que amb els centres sanitaris 
que va fer la Comunitat Autonoma, s'han d'aprofitar aques
tes instal·lacions a fi i efectes de posar-hi aquests departa
ments quan es puguin posar. Pero qui e1s ha de posar, aquests 
departaments? La Comunitat Autónoma? Un conveni amb 
I'Administració Central? Aquest assessorament, el poden fer 
els metges de capr;:alera? Em crcgui que a molts de pobles 
sí que són els metges de capc,:alcra que el fan . La problema
tica més específica, i no ho nego, segur que és a Palma, i 
és on hi ha les actuacions més fortes per part del Govern 
de la Comunitat Autonoma i de la Conselleria de Sanitat 
i Seguretat Social. 

Quant al 4t punt, m'he assessorat amb qui m'havia d'as
sessorar, evidentment, i no em digui voste que no hi hagi 
estudis destinats a aquest tema: monografies sobre nuclis fa
miliars, on es traeten tots els aspectes de la famíli a, un; mo
nografia sobre marginats i marginacions, que també hi en
tra. N'hi ha més, d'estudis d'aquests. Quan definim un treball 
estadístic d'aquesta magnitud, on es demana treball domici
liari per poblacions i per activitats concretes, s'ha de definir 
si és poble a poble, si és per edats. 1 treballs concrets, quins? 
EIs de casa o les dones que van afer feina fora de casa? 
Perque aleshores I'estadística canvia totalment. Aleshores, I'es
tadística aniria orientada a empreses, a saber quin percentat
ge de dones fan reina segons els sectors on facin feina. 1 el 
treball domiciliari és un altre tema totaIment diferent a aquest. 
Es aquí que hi ha la indefinició que nosaltres no hem entes, 
no dic que no estigui bé, aquest treball, pero que així i tat, 
encara que s'hagi entes, en aquest moment i en aquest exer
cici pressupostari , jo he de dir que no hi ha possibilitat de 
dur-Io endavant. No dic que estam en contra de realitzar 
aques! estudi, ni ho he dit cap vegada, i si ho he dit aquí 
dalt ho retir, no estam en contra d'aC;o. Dic que, en aquest 
moment, votar a favor d'aquests punts, és alr;:ar unes expec
tatives que no podem dur a terme, ac;o és I'únic que jo he 
vingut a dir i he volgut dir aquí. 

Quant a les actuacions, efectivament voste, molt hilbil
ment, diu que va presentar preguntes i té contestacions. El 
que voste ha de dir és que aquestes contestacions li pareixen 
insuficients, pero no digui que no hagim fet res. No digui 
que no hagim fet res, perque des que varem assumir la com
petencia, que era d'assistencia de dones de 16 a 18 anys, 
aquesta assistencia s'ha ampliat arnés anys, i voste ho sap, 
i ac;.o no s'havia fet fins ara aquí. A més arnés, quan dei m 
que el Govern ha ampliat el seu camp d'actuació, el seu es
crit Ji reflecteix en quins camps d'actuació ha ampliat aques
tes competencies que Ii varen ser transferides. Quan deim 
quins tipus de funcions i assessoraments feim, deim assis
tencía a dones abandonades, a dones que han rebut mals trae
tes, embarassos que no s'han desitjat, a abusos sexuals, a to
xicomanies de dones, totes aquestes coses que voste posa aquí 
damunt també les tracta la Conselleria de Sanitat. 1 quan 
voste fa referencia a les actuacions ja un poc més concretes, 
ja li vaig dir l'altre dia, pensions assistencials per a dones, 
2.603 casos que són de pensió assistencial; ajudes d'urgen
cia, n'hem fetes 326. N'haguérem pogut fer més? Supos que 
sí, Déu ens guard que ha haguéssim fet taL Atenció a dones 
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necessitades, s'ha fet també via subvencions, i via subvencions 
que superen més de 18 milions de pessetes, subvencions arre
glades, no indiscriminades, que voste coneix perfectament. 
Que de tot a~o encara n'hem de fer més? Sí, Sr. Serra, pero 
donem temps al temps. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Com hem dit anteriorment, ha presentat es mena regis

trada amb el n? 727/ 88, el Grup Parlamentari CDS. Per de
fensar l'esmena, té la paraula el Diputat Sr. Bernat Trias. 

EL SR. TRIAS 1 ARBOS: 
Gracies, Sr. Presirlent. 
Bé, jo intentaré reconduir aquest debat per uns tons 

manco apassionats que els que fins ara hi ha hagut per parí 
del Sr. Serra i del Sr. Vice-President de la Comunitat Auto
noma, i ho faré, a més d'explicar el sentit de la nostra esme
na i el sentit del vot que després donarem a la moció que 
planteja el PSM-EEM, amb una serie de reflexions i consi
deracions previes. 

Qui no ha sentit parlar de les sufragistes, em deman? 
A Espanya, que com tots sabem, és o era diferent, succe'ia, 
fins fa uns dotze anys, un fenomen especial envers del sufra
gisme, i es que érem sufragistes tots, perque tots volíem aCOJ1-
seguir i alguns, de generacioJ1s anteriors, recuperar el dret a 
votar, fins que un bon dia el tenguérem tots, els homes i les 
dones, i des de llavors precisament es comen~a afer molt 
més acusat aixo deis homes i de les dones, i jo em deman 
si no sera un poc per aixo mateix, per la qüestió del voto 
la se sap, una dona, un vot, són molts de vots. Es ciar que 
les dones com a col·lectiu tenen una especial problematica, 
i aquí, a les IIles Balears, no en som una excepció, tal i com 
crec que va quedar suficientment exposat en les diferents in
tervencions deis Portaveus deis Grups que varen intervenir 
en el debat motivat per la interpel·lació presentada pel PSM
EEM, pero abans d'anunciar quina és la postura del nostre 
Grup davant aquesta Moció que avui discutim, vull fer aques
tes reflexions, unes reflexions en tom d'allo que s'anomena, 
que nosaltres pensam que és el que es diu problematica de 
la dona. 

Diu Maria Merce Marc;;al, escriptora catalana, que de
sitja el naixement d'una consciencia de dona, i jo em deman 
si no és més necessari lluitar per tal que existeixi una cons
ciencia individual i si la consciencia col· lectiva a vegades no 
destrueix I'expressió de la personalitat. En aquest sentit, algú, 
algú ha manifestat, quan se li ha parlat de feminisme, jo no 
sóm feminista sinó humanista. M'interessa més la humanitat 
sencera, no només mitja humanitat. També els homes patei
xen injustícies, són explotats, maltractats, esclavitzats, jo vull 
el bé, la justicia, la llibertat per a homes i per a dones. Bé, 
que ni compartiría aquesta manera de pensar? És cert que 
sectors importants de la societat, avui, aquí, a la nostra Co
munitat Autónoma, necessiten ajuda, pero hem de reconei
xer que voler abastar-ho tot és ambicionar massa. Tal vega
da sigui suficient i més eficac;; que cadascú treballi la seva 
parcel·la limitada. Lluitar per una part de la societat és con
tribuir a la lluita per tota la societat, per tal d'aconseguir 
la seva transformació en un món de justícia. Han remarcat, 
els jJ·lustres Diputats i Diputades que m'escolten, han remarcat 
una cosa: en catala i en els idiomes germans, la majoría deIs 
noms que designen les noves idees abstractes són femenins: 

la filosofia, la virtut, la pau, la religió, la física, l'eternitat, 
la idea mateixa, com també la vida i la mort, així com la 
mateixa humanitat, tot i que es deriva del masculí home. Em 
permetin, Sres. i Srs. Diputats que e\s conti una curiosa anec
dota de I'escriptora nord-americana Virginia Woolf, quan, en 
una reunió amb un grup d'escriptors i artistes algú va pre
guntar la raó per la qual hi ha tan poques grans escriptores 
al món. Virginia Woolf els dona la resposta: Imaginem-nos, 
digué, que William Shakespeare tenia una germana anome
mida Judit. Estava molt ben dotada intel·lectualment i era 
tan emprenedora i tenia tanta imaginació com el seu germa, 
pero s'havia d'estar a casa, no va anar a l'escola a aprendre 
llatí, gramatica i logica. com el seu germa; quan agafava un 
llibre del seu germa per llegir-Io, e1s seus pares Ii deien que 
s'ocupas de les provisions o de fer el menjar. A vegades es
crivia poemes, pero sempre cremava o amagava el que escri
via. Aviat va tenir edat de casar-se, i el seu pare li va arre
glar el matrimonio Aquella nit, quan tothom dormia, la petita 
Judit Shakespeare va fugir de casa seva, se'n va anar, se'n 
va anar a Londres. Seré artista, va pensar. Els empresaris de 
teatre se'n reien, cap dona no pot ser artista. Després, un 
deis empresaris en va tenir llastima i la va acceptar. El resul
tat va ser un filI, bé ara ja no servia per a res, i es va trobar 
molt aviat vagant pels carrers. la no tenia futtir i un dia va 
acabar-ho tot: absolutament desesperada, es va sui'cidar. 

Aquesta historia reflecteix en poques paraules quins han 
estat els antecedents histories més immediats que han duit 
a la discriminació de la dona, és ben cert que fins al dia 
d'avui s'ha avanc;;at molt, pero encara hi ha uns punts o uns 
motius de friceió amb la relació drets-home, drets-dona, i seria 
molt difícil poder-los tractar tots en la seva diversitat, pero 
creim que els podem sintetitzar en cinc problemes basics. 

El primer és, com no?, l'educació. EIs altres són els que 
s'originen en el món del trebalI, en el món de la política, 
I'economia personal ¡ familiar, i en el de les relacions huma
nes, sexuals i personals. Ido bé, la moció que se'ns planteja 
avui, per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, conté al
guns punts, un deIs quals, basicament el primer, juntament 
amb I'esmena que ha plantejat el nostre Grup, creim que, 
d'aprovar-se, podria ser una mesura adient, si no per a la 
resolució deIs problemes de la dona, sí un primer i impor
tant pas per arribar-hi. En aquest sentit i en defensa estricta 
de la nostra esmena, he de dir, senzillament, que l'esmena, 
tal com ve redactada, es defensa per si mateixa, i que, no 
obstant, d'aprovar-se i acceptar-se aquesta redacció transac
cional que ha proposat el Sr. Serra del primer punt de la 
Moció, nosaltres, amb molt de gust retirarem la nostra 
es mena. 

Quant als altres punts de la Moció, dir-Ios senzillament 
que en alguns deIs plantejaments hem notat que hi ha hagut 
una sintonia entre el que ha exposat el Vice-president del Go
vero i el nostre Grup Parlamentari, a qualificar practicament 
la majoría deIs punts, llevat del tercer, si cal, el segon, el quart 
i el cinque, de basicament inconcrets. 

Quant al punt quart, ens sembla una tasca impossible 
o molt difícil d'abastar en els termes d'aquest punt de la Mo
ció, per l'Institut d'Estudis Balearics. El punt segon creim 
que és massa ample en el seu contengut, perque aixÍ com 
ve redactada la Moció, que al cap i a la fi és així com es 
vota i així com té efectivitat de sortir aprovada, aquest cen
tre d'informació i assessorament de la dona no té cap tipus 
de límit. Haurien d'haver especificat, tal vegada, senyors deis 
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PSM-EEM, quines materies o en que s'havien de fonamen
tar aquests centres d'informació, quin tipus d'informació 
s'hauria de donar en aquests centres. 

Quant al punt tercer, els donarem suport, perque creim 
que realment una tasca basada en la coordinació entre insti
tucions es pot fer perfectament des d'aquesta Comunitat 
Autonoma. 1 quant al punt cinque, dir-los que el nostre Grup 
s'abstendra en aquesta votació, perque, miri, pensam que vos
tes, com a conseqüencia de la interpel·lació, avui debatem 
aquesta Mocio i ara, a més, amb aquest punt de la Moció 
intenten, sembla que intenten provocar un nou debat sobre 
una problematica que discutim en aquest mateix moment, 
i que després possiblement derivi en una serie de resolucions 
que molt probablement, molt possiblement ja s'hagin tractat 
en aquest mateix Parlament. 

Per acabar, i retrobant el fil de la intervenció, del co
men~ament de la meya intervenció, voldria fer una altre re
flexió. N'hi ha qui es demanen per que no hi ha un Shakes
peare femení, bé, ni un Beethoven, ni un Miquel Angel, i 
jo deman: i que? i que importa, aixó? Mils i mils d'escrip
tors, músics, artistes masculins no han arribat ni arribaran 
mai als nivells genials d'aquests mestres, peró no per aixó 
s'han cregut obligats a deixar de sentir-se creadors. La tasca 
deIs poders públics de la nostra Comunitat Autónoma és pre
cisament avan~ar per aquest cami, prendre mesures per tal 
de fer efectius els drets reconeguts en el nostre ordenament 
jurídic, la total equiparació de drets, accions i obligacions 
entre homes i dones, per tal que un dia puguem deixar de 
promoure accions com aquesta d'avui per haver arribat a un 
estat de les coses on I'important sigui realment ser ciutadans 
de les IlIes Balears. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus d'altres Grups que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el Por

taveu Sr. Miquel Pasqual. 

EL SR. PASQUAL l AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
El representant del Grup Parlamentari proposant 

d'aquesta Moció, Sr. Serra, ha parIat d'una volunlat política 
d'actuació i de coordinació entre el Govern Balear, l'Admi
nistració de l'Estat, els Consells Insulars i els Ajuntaments. 
Per una altra banda, nosaltres hem de dir que al nostre pro
grama electoral, un deIs punts que varem propugnar va ser 
precisament la creació de l'Institut Balear de la Dona, peró 
entre el que diu aquesta Moció i aquesta voluntat, no de po
lítica, no d'actuació, sinó de coordinació entre la Comunitat 
Autónoma i les distintes adrninistracions, hi pot haver difi
cultats. 

Efectivament, una de les crítiques més gran s que es fa 
a l'Estat de les Autonomies és precisament la duplicitat d'ac
tuacions. Vet aquí que avui tenim I'Institut Nacional de la 
Dona, en casteIIa millor dit, «Instituto Nacional de la Mu
jeD>, i vet aquí que nosaltres en aquests moments no tenim 
competencies en materia de la dona més que en aspectes con
crets, com ja d'un deIs quals ha parlat el Sr. Huguet, entre 
d'altres. eEstatut parla de Joventut i Tercera Edat, pero no 
parla de la dona; la primera reflexió que hem de fer és que 
quan demanen la reforma de I'Estatut ens hem de plantejar 
el problema de la dona a veure si l'hi incIoem. 

Per tam, si nosaltres en aquests moments cream I'lnsti
tut de la Dona a les Illes Balears, nosaltres crp.arem, al mar
ge de les altres administracions, un ens o un organisme que 
ens pot conduir, que ens pot ocasionar friccions amb les al
tres administracions, i ens pOI perjudicar la idea de coordi
nació. Al fons de tot el que s'ha presentat aquí, nosaltres 
hem de dir que estam d'acord amb l'esperit del que es vol 
fer, el que passa és que la forma d'enfrontar aquests proble
mes, entenem que avui no és la més adequada per a aquesl 
problema basic que he dit que nosaltres necessitarn coordinar
nos amb altres institucions. Si en lloc de venir redactada, la 
Moció, en aquests termes, hagués dit, aquesta Moció: S'im
pulsaran des del Govern convenis transitoris fins a la trans
ferencia de I'Institut de la Dona a la nostra Comunitat, 
nosaItres diríem que sí, i efectivament és absolutament ne
cessari que aixó es faci, i té tata la raó el Sr. ConselIer, quan 
diu que s'ha passat massa temps sense, ta! vegada, actuar 
suficientment. Nosaltres pensam que el Govern ha d'instar, 
s'ha de posar, ha d'instar la firma de convenis, perque no 
només a Palma i a Menorca hi hagi accions de la dona, sinó 
també a Eivissa i Formentera, a la part [orana i a altres parts 
de Palma també. 

Els cinc punts tenen un tractament específic que jo ob
viaré perque repetiria moltes que ja s'ha dit aquí. eúnica cosa 
que sí vulI dir és que, concretament la part d'estadístiques, 
concretament la creació de centres d'informació i assessora
ment, concr ,!ament, si no s'aconsegueixen d'INSAWD els 
doblers suficients per fer el Gabinet d'Orientació i Assesso
rament Sexual, que aquí ens trobam amb un problema de 
despesses molt important, desquantificat, no sabem quant pot 
pujar aixo i si sabem que nosa!tres tenim un pressupost d'in
versions d'aquesta Comunitat Autonoma, si descomptam el 
deute públic, de 3.000- milions de pessetes, aR.roximadament, 
tres mil i alguna cosa més, i que, efectivament, si nosaltres 
augmentam la despesa pública, les nos tres inversions no bas
ten. NosaItres no porem invertir ni gastar en coses que són 
competencies de l'Administració de I'Estat, que té molts més 
recursos que nosaltres. Per consegüent, nosaltres haurem de 
votar que no a aquestes mocions a causa d'aquests arguments 
que he exposat, i sí nosaltres deim i propugnam que des del 
Govern Balear s'intensifiquin els contactes amb les distintes 
administracions per augmentar les prestacions que fan refe
rencia al problema de la dona. 

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

raula el Diputat Sr. Lloren~ Rus. 

EL SR. RUS I JAU ME: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Jo cree una mica, enlla~ant una miqueta amb la con

versa de l'altre dia, i ens cenyirem realment a la Moció per
que a nosaltres sí que ens pareix bé, algunes matisacions, que 
farem i les direm. Nosaltres entenem que al punt n? 1 és molt 
correcte impulsar la política del Govem, exactarnent deis pro
blemes específics de les dones a les Illes, ara bé, nosaltres 
el que proposaríem seria fins i tot la creació d'un Institut 
d'Assistencia i Benestar Social, i dins aquest Institut els pa
tronats corresponents, un que fes referencia a la dona, I'altre 
a la vellesa, l'altre a l'infancia, perque entenem que tot és 
problematica social i tant important és una com l'altra. En 
aquest cas parIam de la dona, nasal tres també voldríem que 
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ro hagués aquest patronat referent a la dona perque creim 
que tota la problematica social és important. Ara, nosaltres 
voldríem que també la dona hi fos perque realment ha de 
tenir un tractament especial. 

1 recordar només, fer una petita referencia, jo crec que 
sí que a aquest Govern se li va fer un oferiment d'un conve
ni per part de H<lnstituto de la Mujer» i no es va contestar, 
o es va dir que de moment no interessava, exactament no 
sé que, de fet sé que després aquest conveni sí que es va fer 
amb l'Ajuntament de Palma, i existeix, aquest conveni. Jo 
crec que si el Govern hagués dit que sí, ja hagués estat una 
pass a, una passa per al que després, posteriorment, s'hagués 
pogut dur a terme. 1 jo crec que aixo sí que s'ha de dir. 

Respecte del punt 2, per descomptat que ha d'existir una 
total coordinació amb els Consells Insulars, Ajuntarnents, fms 
i tot l'Administració Central de l'Estat. Centres com el CI
DEM, un a cada illa, un a cada illa. Una coordinació total 
perque l'assistencia primaria, perque tots els temes específics, 
en aquest cas el de la dona, puguin ser després reconduits 
i enllac;:ats perque altres institucions coordinades puguin apli
car la secundaria o l'assistencia específica, aixo és important. 
Per aixo també nosaltres direm que sí al punt 2. 

A! punt 3. Per ventura al punt 3, a pesar que entenem 
la intencionalitat d'aquest punt, per ventura anunciarn la nos
tra abstenció, ja que, si bé creim que efectivarnent hi ha d'ha
ver aquesta coordinació amb l'íNSAWD, creim que, ja a ni
vell de ciutat, el que es diuen els COF, centres d'orientació 
familiar, concretament, que a l'Escola Graduada i cm pareix 
que per part d'un a1tre centre-del Camp Rodó, ja hi ha aquest 
gabinet, i creim que aquest gabinet efectivament fa tot tipus 
d'assessorament, no entenem un assessorament sexual espe
cífic cap a la dona, entenem que aixo ha de ser una cosa 
de parella, creim que aquests centres ja donen tot tipus d'in
formació, creim que fins i tot si s'entengués com a assesso
rament sexual específic a la dona, seria tal vegada un punt 
d'informació discriminatoria cap a la resta. 

El punt 4. Estam d'acord amb el que expressa la Mo
ció, si bé creim que l'lnstitut Balear d'Estadística hauria de 
treballar conjuntament o hauria de tenir en compte tot tipus 
de treballs que han fet altres institucions, com són Ajunta
ments, Consells, no oblidem que el Consell de Mallorca té 
o ha de tenir ja a punt d'acabar un pla, un mapa de serveis 
socials, que crec que ha de ser important, crec que és molt 
ampli, aquest que ha de contemplar, crec que hi haura d'ha
ver un tom específic de la dona, jo crec que ja bastant feina 
d'aquesta que es vol fer ja esta feta, a nivel! de Mallorca, 
o almanco creim que hi hauria d'estar. Per aixo creim que 
aquesta coordinació que pareix que el Sr. Vice-President del 
Govern sí l'ha recol!ida i que també li interessa, e~ tendra 
en compte a fi d'evitar duplicitat de reines i perque no costi 
tant i perque sigui més efectiu, jo crec que aixo és important. 

I d'acord amb el punt 5, sí a la representació al Parla
ment d'un pla d'actuació, creim que tots els partits hauríem 
de fer feina sobre el tema, crec que hauríem de coordinar 
esfon;os a fi que tata aquesta problematica, en aquest cas 
presentada per la Moció del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
fa referencia a la dona, pero jo cree, o el nostre Grup creu 
que si s'hagués aplicat, si s'hagués aplicat amb el maxim d'ex
tensió el que es la Llei de Serveis Socials, aprovada ja fa es
tona, i que segons ens han dit era de les qualitats més avan
c;:ades en aquest tema, crec que malta d'aquesta problematica 
ja no s'hauria de dur aquí, perque creim que amb l'aplicació 

d'aquesta llei molta part en quedaria resolta. 
No voldríem només fixar que aixo és una problemiltica 

de la dona, voldríem fixar que aquesta llei que es va apro
var, a més de recollir el tema de la dona recull a1tres temes, 
altres temes que en el camp deis serveis social s, conjuntats, 
coordinats, farien que tot tipus de problematica quedas al
manco més pal·liada. 1 recordar que efectivament la Comu
nitat Autonoma té plena competencia, té un Patronat de Pro
tecció de la Dona que li fou transferit, i ara té plenes 
compctencies, i cree que efectivamenl, i també el potencias, 
si també el potencias, a1guns deis punts presentats a la Mo
ció, i ho hagués potencial, per ventura ja no serien gairebé 
d'aplicació. 

Molles gnkies, Sr. President. 

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

la Diputada Sra. Vida\. 

LA SRA. VIDAL 1 BURGUERA: 
Gracies, Sr. President. 
Bé, no m'estranya que l'interes de la dona hagi desper

tat en aquest Parlament un poc, no ha sé, la genl s'ha ani
mal un poc quan parlaven de la dona, i no m'estranya, i jo 
també vul! agrair al PSM-EEM aquesl interes que té per a 
nosaltres, li vull agrair. Pero també, com deia, no m'estranya 
aquest interes que hem despertat al Parlament, nosaltres, per
que realment el tema de la dona és important i realmenl el 
tema de la dona jo crec que és un tema apassionant, per 
que no?, és apassionant, pero jo també els vull explicar que 
voldria que tenguessin presen! el que fa possible intentar co
neixer el que és la dona, el que és la dona, no és ni una 
experimcntació ni una serie d'ob ervaeiolls lrctes d'unes da
des estadístiqucs, no, jo cree que és molt interessant saber 
que coneixer la dona i saber el que ella vol és a base d'una 
relació personal amb la dona. Per aixo, l'home, jo crec que 
en pot arribar a saber qualque cosa, crec que en pot saber 
qualque eo a en la mesura que conviu amb la dona, aixo 
crec que és important. O'aquesta forma ens adonarem que 
a vegades no es vol reconeixer el que realmenl és la dona, 
el que vol la dona, i la dona vol una major participació en 
la vida social i economica i política. 1 la dona no vol res 
més que aixo, no vol tractes especial s, no vol afalacs ni res 
de tot aixo, el que vol és tenir uns tractes iguals, com deia. 
Per altra part, també jo voldria fer notar que aquests tractes 
especials no haurien de ser d'aquest tipus, perque hi va ha
ver, l'any 87, 264 denúncies fetes per mals tractes a la dona. 

De I'interes de la dona a la incorporació activa, aques
tes xifres són, un moment, un moment que m'he equivocat, 
un moment. 

(Pausa) 
Bé, perdonin. Bé, la taxa d'activitats, ido, com dei a 

abans, que té la dona durant aquest darrer trimestre era en 
el nostre país d'un 280/0, sensiblement més baix que a la ma
joria de paisos europeus, que era un 35%, el percentatge 
d'atur és 6 punts més elevat que el de l'home. No obstant 
aixo i a pesar del que es digui, crec que el dornini de la dona 
encara és, avui, en aquests moments, baix, el seu nivel!, i 
per tant crec que encara, de moment, som un poc ciutada
nes de sega na categoria. Cree, també, que la tecnica ha aju
dat a la dona, en certa manera, l'ha afavorida molt, perque 
l'ha humanitzat i ti ha alleujat la feina. Tampoc no s'ha d'obti-
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dar com es feien antigament certes feines domestiques i no 
fa tampoc molt de temps. Una serie d'aparells han transfor
mat i han ajudat que la vida de la humanitat sigui molt mi
llor i es faci molt més bona feina. Ha estat una autentica 
revolució la que hi ha hagut en aquest aspecte; no hi ha ha
gut sang ni hi ha hagut bogeria, jo crec que ha estat molt 
efica<;. 

Pero, per altra banda, jo crec que aquesta Moció que 
ens ha presentat avui el PSM-EEM no es pot acceptar, crec, 
en la seva totalitat, perque cree que també ha de tenir en
compte molt especialment el Consell d'Acció Social, Consell 
Superior d'Acció Social que es va crear, on totes les persones 
,que hi prenien part, unes 23 representacions, varen estar 
d'acord que hi havia d'haver una coordinació en les actua
cions, alla hi havia representants d'INSERSO, hi havia re
presentants de Consells Insulars, i tothom va estar conven
<;ut que no havien de crear actuacions paral·leles, que havien 
de tenir una coordinació, utilitzar els recursos que tenim i 
no crear res més nou. Jo crec que aixo és molt important 
perque alla tothom va estar d'acord i ho va "manifestar així. 
Per altra part, jo crec que a nivell de Palma, «el Instituto 
de la Mujer» cobreix en part aquesta area, proporciona uns 
serveis que realment són molt importants, cobreix aspectes 
jurídics, d'orientació professional, serveis socials i centres de 
salut, de planificació familiar i també ajuda a formar asso
ciacions. Aixo a nivell de Palma, que jo cree que és on, com 
molt bé s'ha dit aquí, la problematica més important. A ni
vell de pobles, també jo els vull dir que, pel que fa a Mallor
ca, a través del Consell Insular s'han tengut unes converses 
amb uns 14 ajuntaments, i d'aquests ajuntaments sois n'hi 
ha hagut un que hagi paregut interessat a presentar un pro
grama específic, vol dir que jo cree que a nivell de pobles 
tampoc no és una cosa molt ... , crear res més, dones, a través 
de, canalitzar amb aquest programa que des del Consell de 
Mallorca es fa, dones es podrien canalitzar totes aquestes ac
tuacions a nivell d'acció social, diríem, podria cobrir aques
ta area perfectament, jo cree que crear coses noves és no apro
fitar els recursos com cal, i així, d 'aquesta forma podríem 
utilitzar el que ja tenim. 

Ja Ji die, jo cree que aixo és a títol indicatiu d'uns con
tactes particulars i personals que hem tengut a través del Con
sell Insular, li parlo de Mallorca. De totes formes es podria 
intentar fer el mateix a les altres illes es podria cobrir d'aques
ta forma. Per tant jo cree que seria moIt important que ja 
que hi ha una serie d'estudis fets, aprofitassim el que hi ha 
fet, com molt bé ha dit el Sr. Vice-president de la Comuni
tat Autonoma, i utilitzar aquests recursos que ja tenim, 
aquests estudis que s'han fet, i de moment, ja actuar, vull 
dir que a través d'aquestes, jo els parlo de Mallorca, i a tra
vés de la coordinació d'acció social, i a les altres illes igual, 
i mirar de donar sortida al maxim a aquesta problematica. 
1 també, jo cree que el que s'hauria de fer o fa el Govern 
de la Comunitat Autonoma és posar en marxa el centre d'aeo
llida per a dones, que cree que hi ha una partida de 36 mi
lions, que aixo realment erec que sí fa falta. 

Per tant, nosaltres no votarem cap pro posta del Grup 
PSM-EEM. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, senyora. Sí, Sr. Serra, amb un prec espe-

cialíssim que se cenyeixi al temps, perque estam, estam ... , es
tam com estam. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Sí, Sr. President, pero la nostra primera intervenció ha

via estat tan breu, tan breu, que era per fer molta via, pero 
aixo s'ha complicat molt, no per la nostra voluntat. Bé, en 
primer 11 oc, quant a acceptació no d'esmenes segons el Re
glament, nosaltres proposam la transacció que hem lIegit 
abans, entre el primer punt del CDS i el text de la Moció 
presentada pel nostre Grup Parlamentari. Si els altres Grups 
hi vénen abé, podria votar-se el primer punt transaccional. 
Hi han de venir a bé, pero, segons el Reglament, tots els 
Grups ParIamentaris. 

Passarn el text de la transacció, de la possible transsacció. 
Quant a la fixació de posicions del nostre Grup, vol

dríem centrar moltíssim la intervenció, per ordre, en el CDS. 
Sr. Trias, al punl n? 2 de la nostra proposta, li voldríem fer 
meditar una miqueta. El punt n? 2, de creació de centres 
d'informació i assessorament de la dona a cada iIIa i a nivell 
comarcal és tipificat a la legislació de lot l'Estat Espanyol 
i de la Comunitat Económica Europea, en aquests moments 
no tenc la legislació aquí, pero sí que hi ha una tipologia, 
i precisament quan parlam de centres d'informació i asses
sorament de la dona, es refereix a nivel! jurídic i a nivell as
sistencial, és a dir, que és un centre de comunicació, d'infor
mació estricta, jurídica i social, quant a treball, assistencia 
social, etc., no de serveis, sinó informatiu, ho die perque la 
definició que hem cercat s'ajusta estrictament a la legalitat 
vigent. 

Quant al punt n? 4, supos que hi ha hagut un petit lap
sus seu, ha parlat de l'lnstitut d'Estudis Balearics. No, el punt 
4 es refereix a l'lnstitut Balear d'Estadística, de I'Institut d'Es
tudis Balearics no hem fet referencia perque creim que efec
tivament no el podria fer, aquest estudi; ara, I'Institut Ba
lear d'Estadística estam segurs que sí, i si no complet, sí en 
gran part, és a dir que en certa mesura aquí potser hi hagi 
aquest ac1ariment afer-los, per tant, també en certa mesura, 
els demanaríem que hi pensassin una miqueta. 

A UM, bé, Sr. Pasqual, si vos tes haguéssin fet esmenes 
en el període de temps, nosaltres no haguéssim tengut pro
blemes a acceptar un poc i impulsar convenis transitoris fins 
a la transferencia de I'Institut de la Dona, estigui segur que 
coincidim, pero no n'han presentades i ara ens trobam amb 
un entrebanc i ens sap com a greu, pero I'esperit el compar
tim perque creim que la transferencia hi hauria de ser. 

1 el Grup Parlamentari SOCIALISTA, ens ha preocu
pat molt, molt, la interveneió respecte del punt 3r, Sr. Rus. 
Bé, nosaltres, pensi, i li demanam que hi pensi un poe, quan 
hem posat en coordinació amb INSAWD, ho hem fet per 
defugir de qualsevol possible susceptibilitat i d'aquesta 
guerra particular que existeix entre responsables polítics d'IN
SAWD i de la Conselleria de Sanitat d'aquest Govern, i jo 
compartesc amb voste que la raó és més, molts de pies, d'IN
SAWD, en moltes ocasions, que de la Conselleria, tal com 
du la Conselleria certes coses. Pero aquesta coordinació amb 
INSAWD és exquisita amb la redacció política i no va en 
contra de cap deIs centres que hi ha a Palma, centres que 
estam d'acord així com es van muntant, si bé creim que Uf

geix que se'n crei'n més, funcionin més i, en definitiva, amb 
molta més agilitat. Per tant, en aquest 3, hi pensin una mica. 
Si volen que llevem la paraula INSAWD d'enmig, la podem 
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llevar, no hi ha cap problema ni un, pero creim que no hi 
ha cap problema amb INSAWD, i entendre aquesta qüestió 
de coordinadó. No entrarem al fans de la tematica de cen
tres d'orientació i assessorament sexual, perque creim que és 
un terme també científicament ample que no només se cir
cumscriu a la parella, etc., a més no era aquesta la qüestió 
que avui plantejava el nostre Grup Parlamentari, si bé, en 
la seva intervenció, hi ha hagut un moment que hem dubtat 
si entrar al debat. Per altra banda, dir al Grup Parlamentari 
SOCIALISTA que s'agraeix el seu vot a tot, ara, pensin un 
poc el punt 3 una mica més, perque realment a un punt que 
el CDS ha anunciat el sí i que seria un punt de política de 
progrés a nivell de benestar social, si vostes s'abstenen, cer
tament feim que un deIs punts que posaria una fita a aques
ta política sanitaria del nostre Govern que creim que criti
cam conjuntament, el Grup SOCIALISTA i nasal tres, creim 
que seria una lIastima que no l'aprovassim, ja que el CDS 
ha anunciat el seu vot favorable. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, idó, procedeix primer demanar als Srs. 

Portaveus si donen el seu consentiment perque s'accepti I'es
mena transaccional presentada pel Grup Parlamentari PSM
EEM, que diu e[ següent, si el Sr. Secretari Primer té la bon
dad de fer-ne lectura. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
El Govern de la Comunitat Autónoma de les IIles Ba

lears creara ['Institut de la Dona de les Illes Balears amb ca
racter interdepartamental, per tal de coordinar i impulsar la 
política del Govern en el tractament deIs problemes especí
fics de les dones de les Illes Balears i preveura, a la confec
ció del pressupost per a I'any 1989, les partides necessaries 
per al seu funcionament inversions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta esmena transaccional es presenta per substituir 

I'apartat primer de la Moció. Srs. Portaveus, s'accepta a tra
mit I'esmena transaccional? 

Passam, ido a la votació, comen¡;ant pel punt primer, 
substituit per aquesta esmena que s'acaba de Ilegir, i aquesta 
Presidencia demana a les Sres. i Srs. Diputats -perdó, que 
hem de tocar el.timbre ni sigui que el fumar faci que no 
hi hagi tothom a la sala-o (Pausa) Pareix que tots els Dipu
tats compleixen el seu deure d'estar a punt per votar. Repe
tese, idó, Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 
es mena transaccional que ara s'ha acabat de lIegir i que subs
titueix l'apartat primer de la Moció presentada pel Grup Par
lamentari PSM-EEM, es valen posar drets? Moltes grades. 

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 
Vots a favor, 28. Vots en contra, 29. Queda, ido, rebut

jada I'esmena transaccional que acabam de sotmetre a votació. 
Passam a l'apartat segon. Srs. Diputats, som a punt de 

votar i jo els demanaria la seva atendó. El punt segon, su
pos que volen que en facem lectura un per un. Sr. Secretari, 
vol fer lectura del punt segon d'aquesta Moció? 

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

amb els Consells Insulars, Ajuntaments i Administració de 

I'Estat, impulsara la creació de centres d'informadó i asses
sorament de la dona a cada illa i a cada niveIl comarcal. 

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

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

drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 
Resultat de la votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 

29. Abstencions, 5. Queda, ido, rebutjat també aquest punt 
segon de la Moció presentada i sotmesa a votació. Passam 
al punt tercer, del qual el Sr. Secretari procedira a fer-ne 
lectura. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
El Govern de la Comunitat Autónoma, en coordinació 

amb INSAWD, prom aura que als centres de salut de po
bies i barriades hi hagi un gabinet d'orientació i assesora
ment sexual. 

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

drets. Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 

drets? 
Sres. i Srs. diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultat de la votació: Vots a favor, 9. Vots en contra, 

29. Abstencións, 20. Queda, ido, rebutjat també el punt ter
cer que acabam de sotmetre a votació, i passam al punt quart, 
que diu, Sr. Secretari? 

EL SR. SECRETARl PRIMER: 
El Govern de la Comunitat Autonoma encarregara a 

l'Institut Balear d'Estadística un estudi estadístic sobre el tre
ball domiciliari per pobladons i per activitats concretes. Així 
mateix, els estudis que encarregui o realitzi el Govern de la 
Comunitat Autónoma tractaran les problematiques específi
ques de les dones de les Illes Balears. 

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

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

drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Moltes gracies. 
Resultat de la votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 

29. Abstencions, 5. Queda rebutjat ido, el punt que acabam 
de sotmetre a votació, i passam al darrer punt assenyalat amb 
el n~ 5. Sr. Secretari, vol procedir a fer-ne lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
El Govern presentara al Parlament de les Illes Balears 

per al seu debat i aprovació subsegüent, un pla d'actuació 
per pal·liar la problematica social específica de les dones de 
les lIles Balears que inclogui el desenvolupament de la Llei 
d'Acció Social. 

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

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

drets? 



854 DIARI DE SESSIONS / Núm. 22 / 20 d'abril del 1988 

Sres. i Srs. diputats que s'abstenen? Moltes gracies. 
Resultat de la votació: VOlS a favor, 24. Vots en contra, 

29. Abstencions, 5. Queda, ido, rebutjat el punt cinque de 
la Mocio presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM, que 
acabam de sotmetre a votació. 

11.-2) 
EL SR. PRESIDENT: 

Passam al debat de la segona Moció que hi ha en el 
punt segon de l'Ordre del Dia, registrada amb el n? 612/88 
i subsegüent a la Interpel·lació n? 285/ 88 sobre la política 
d'Arxius i Biblioteques. Per part del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, té la parat"ila el Diputat Sr. Pons. 

Sr. Secretari, vol procedir a fer lectura del text? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
El Parlament de les IIles Balears acorda: lr.- La Con

selleria d'Educació i Cultura del Govern de la Comunitat 
Autonoma elaborara un informe sobre la situació deIs ar
xius i biblioteques a les Illes Balears, sia quina sia la seva 
titularitat, i el presentara com a comunicació per a debat a 
la Comissió de Cultura i Educació del Parlament en el pri
mer període de sessions del 1989. 

2n.- El Govern de la Comunitat Autonoma incloura en 
el pressupost general del 1989 les partides adients per tal d'im
pulsar I'ordenació, catalogació, conservació i consulta deIs ar
xius de les llles Balears. 

3r.- El Govern de la Comunitat Autonoma consignara 
als pressuposts generals del 1989, les partides adients per tal 
d'anar estenent la xarxa de biblioteques a totes les Illes Ba
lears, així com de mantenir-ne l'actualitat del fons bibliografic. 

4t.- En el termini de sis mesos a partir de l'entrada en 
vigor de la L/ei de Consells lnsulars, el Go'{.ern Qe la Comu
nitat Autonoma presentara al Parlament els projectes de lIeis 
d'Arxius i Biblioteques. Transcorregut l'esmentat terrnini sense 
que el Govern hagués presentat els projectes de lIei anome
nats, es constituira dins la Comissió de Cultura i Educació 
una Ponencia amb participació de tots els Grups Parlamen
taris, que en el termini de tres mesos redactara la Proposició 
de Llei d'Arxius i Biblioteques de les Illes Balears. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
I..:article ge. de l'Estatut, tantes vegades citat a l'hora d'es

tablir uns determinats mandant imperatius sobre la tasca a 
dur endavant per part deIs poders públics de la Comunitat 
Autonoma, estableix cJarament que aquests poders hauran 
de fomentar la participació deis ciutadans a la vida política, 
cultural, econornica i social. la vaig explicar, amb motiu de 
la interpel·lació, la transcendencia que té una adient política 
d'arxius i biblioteques, que ben duta garanteix la protecció 
d'un patrimoni, possibilita el coneixement real i objectiu del 
passat i, a nivell de biblioteques, permet una difusió genera
litzada de la cultura. Aquest Diputat, a l'hora de plantejar 
aquesta Moció, no es pot sostreure a les seves aficions msto
riques i literaries, perque van estrictament lligades a aquesta 
Moció. Fa un moment m ha hagut una pregunta sobre les 
murades, i al moment que feiem un breu debat amb la Sra. 
Consellera de Cultura, m'ha vengut a la memoria que un es
criptor, per cert del meu poble, cret que l'intel·lectual més 
important que ha donat la Mallorca els temps moderns, que 
és Miquel deis Sants Olivero havia escrit alguna cosa sobre 

les murad es i havia esclit alguna cosa molt interessant en ma
teria d'arxius i biblioteques. De les murades, com deia Oli
ver, eren l'ombra de Bovan, d'un famós enginyer militar. 
S'equivocava, les murades no són de Bovan, no són de l'estil 
frances, són, com he dit abans, d'estil italia, fetes pel Sr. Scalvi 
i, entre d'altres, per un enginyer que era, una família d'en
ginyers mallorquins i menorquins, que eren els Sauras, deIs 
quals un Diputat d'aquesta Cambra, si no vaig errat, és des
cendent. Miquel deIs Sants Oliver també, referit a arxius i 
biblioteques, va escriure una petita i molt bella narració ti
tulada In memoriam, que és la primera de les quatre breus 
narracions que formen Les flors del silenci. En aquesta na
nació, Oliver descriu la figura imaginaria, pero inspirada en 
un personatge que va coneixer a la seva joventut i va contri
buir a la seva formació, que és el personatge del Sr. Lloren¡; 
Salva, que tenia esment a una biblioteca senyorial de Palma, 
concretament també d'un imaginari Comte de Vallespir, Sr. 
Pere Cavalleria i Zanglada. Aquest personatge, que vivia en
revoltat de llibres i papers vells, estava obsessionat, i em per
metran que jo, en versió actual, també comparteixi una mica 
aquesta preocupació, per l'acció destructora que el temps ana
va fent en aquella gran biblioteca senyorial, de la qual aquest 
imaginari personatge tenia esment. Deia Oliver: «Un cmixÍ! 
de la llenya, l'acció devorant deIs corcs obrint la fusta i en 
els infolis ses perfides galeries, feia estremir de petites inquie
tuds, de petits temors, el pacient antiquari. Sentia llavors tot 
el treball destructor de la natura, visquent de si mateixa en 
terrible cercle viciós. No soIs la vida destrueix la vida, sinó 
que furga en l'obscuritat per esvair la imatge terbola de les 
existencies que foren» . Llamentablement han passat, si no 
vaig errat, més de setanta anys des que Miquel deIs Sants 
Oliver va escriure aquesta breu narració titulada In Memo
riam, i els corcs que tant preocupaven l'imaginari també per
sonatge del Sr. Llorenr; Salva continuen encara destruint els 
nostres arxius. 

Que podem fer, després del debat que varem tenir l'al
tre dia de manera immediata per entrar en una política co
herent, d'acord amb les [imitades possibilitats económiques 
que tenim no d'acord amb les amplies competencies, per dur 
endavant aque~ta mínima protecció deis nostres arxius i fo
mentar les nostres biblioteques? Podem fer, en primer lloc, 
una labor de coneixement; no podem actuar si no sabem com 
esta la materia. Coneixem realment ['estat actual deIs arxius 
i biblioteques de les llles Balears? De les biblioteques, tal ve
gada una mica més; deIs arxius, s'han comenc;at afer pas
ses, pero em permetran que digui, que afirmi que hi ha un 
llarg camí per dur endavant. Es una labor relativament sen
zilla, s'ha comenc;at a fer des d'altun Consell Insular, con
cretament tenc constancia que el Consell Insular de Mallor
ca procedeix a dur a terme un estudi, una informació sobre 
la sÍtuació deis arxius de Mallorca, pero és necessari dur 
aquest estudi, elaborar aquest informe sobre arxius i biblio
teques, sigui quina sigui la seva titularitat. Com ja vaig dir 
abans, hem de pensar que a part deis arixus i biblioteques 
de titularitat pública, hi ha també altres centres de deposit 
cultural que són de molt diversa titularitat, alguns d'ells de 
titularitat privada, que són absolutament fonamentals. No es 
pot coneixer a fons la historia de les grans farrulies senyo
rials mallorquines sense passar, per exemple, per l'Arxiu de 
Can Vivot. Com estan aquests arxius? Quins fons contenen? 
Quin és el grau de conservació? Quin és el grau de cataloga
ció? Estariem disposats a passar, a ser depositats, com ha 
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passat ja amb altres importantíssims, com el de la farrulla 
Fuster, a I'Arxiu del Regne de Mallorca o als arxius de caire 
insular que hi pugui haver a les altres illes? Per tant, és ne
cessari entrar en coneixement d'aquesta materia i elaborar 
aquest informe. 

2n.- No ens pot passar que cada vegada que discutim 
uns pressuposts hagim d'improvisar polítiques culturals. Es 
necessari que al pressupost del 89 adoptem um compromís 
d'establir, primer, una partida adient d'acord amb les possi
bilitats, aixo no ho discutim, per tal d'impulsar, en primer 
\loe, l'ordenació, catalogació, conservació i consulta deIs ar
xius. Si els arxius no són dins aquests elements, ordenats, 
catalogats, degudament conservats i a disposició deis investi
gadors, d'aquests arxius no treim el fruit que en podem treure, 
no es pot treballar degudament sobre ells. La xarxa de bi
blioteques moltes vegades s'ha posat com amostra d'una po
lítica cultural que va ser certament molt positiva; les Illes va
ren contar, gracies a aquesta política, amb una xarxa de 
biblioteques que mereix tots els nostres elogis, pero no po
dem quedar aquí. Esta completada, aquesta xarxa de biblio
teques? Creim que es podria millorar i, més encara, s'actua
litza? La Biblioteca Pública de Palma, la més important quant 
a nombre de volums de totes les [\les Balears, em permetra, 
Sra. Consellera, que li recordi que no és degudament attua
litzada. Podríem fer la penosa experiencia d'un dia anar, tots 
els Grups Parlamentaris, no hi hauria inconvenients de ma
jories i minories, a veure si els autors més moderns i signifi
cats de la nostra literatura o de les nostres idees, comen<;ant 
pel Sr. Miquel deis Sants Oliver, paisa meu, i acabant pel 
Sr. Lloren<; Villalonga, un classic del segle XX. Com s'ha 
dit, i veuríem com de les seves obres, en a1guns casos, no 
n'hi ha ni la meitat. 1 és penós que aixó passi al centre prin-

o cipal de biblioteques de totes les IlIes Balears. P.er tant, hi 
ha una labor d'actualització de fons que s'ha de dur a terme 
i creim que en aquest moment no s'hi duo 

Darrer punt de la Moció: Varem crear un nou marc ins
titucional, es va transformar un Estat centralista en un estat 
d'autonomies, l'any 83 varem aconseguir el nostre Estatut, 
varem celebrar unes eleccions i hem anat construint molt len
tament i encara amb moltes imperfeccions i amb molts d'in
terrogants algunes vegades preocupants, el nostre edifici 
d'autogovern per a les IlIes Balears. Hi ha una gran llei pen
dent, una d'aquestes grans assignatures que esperem que. la 
responsabilitat de tots els Diputats d'aquesta Cambra permeti 
que aprovem feli<;ment, millor pel juny que pel setembre, que 
és la Llei de Conse\ls Insulars. Peró una vegada feta aquesta 
LIei, en el marc de la materia que ens ocupa, arxius i biblio
teques, hi ha també unes assignatures sectorials pendents. No 
podem continuar funcionant amb una legislació completa
ment desfasada perque vivim, i viurem sobretot en el mo
ment que la Llei de Consells Insulars sigui aprovada, dins 
un buit legislatiu. Quina és la responsabilitat de la Conselle
ria de Cultura, quina sera a partir del moment que aquesta 
LIei de Consells Insulars entri en vigor, sobre els seus arxius 
i biblioteques, perdó, els arxius i biblioteques de totes les llles 
Balears, sigui quina sigui la seva titularitat? Que podra fer? 
Que estara disposada afer? Quines seran les seves responsa
bilitats? Quin paper s'assigna al Consell Insular, als Ajunta
ments, titulars importantíssims de deposits documentals, quin 
paper? Ho veurem d'aquÍ a pocs dies. Hem d'assignar a ins
titucions tan fonamentals en materia arxivística com l'Esglé
sia Católica, que detenta uns arxius sense els quals no po-

drÍem coneixer gairebé res del segle XVIII cap enrera? Tot 
aixo és necessari, senyors del Govern, que tenguin ben pre
sent que hi haura, una vegada aprovada la Llei de Consells 
Insulars, aquestes dues assignatures pendents: la llei d'arxius 
i la Llei de Biblioteques. Si és que el Govem no esta en con
dicions o no té voluntat per dur-Ies endavant, ens permetin 
que des d'aquest Parlament, entre tots els Grups Parlamen
taris duguem a terme aquesta llei o aquestes dues lleis, que 
entenc que han d'omplir un buit que no permet un funcio
nament adient de la Comunitat Autonoma en aquests dos 
camps fonamentals de la cultura. 1 recordem una vegada més 
que a aquest Diputat, al Grup SOCIALISTA, li agrada pren
dre mostra de les Comunitats que en materia de cultura van 
molt per davant nosaltres. Arxius i Biblioteques han estat ob
jecte d'iniciatives legislatives que ens poden servir d'orienta
ció, no cree que siguin mecanicament aplicables a les Illes, 
aquí tenim altres problemes, el tema deis Consells Insulars 
enmig és molt important, com el de Catalunya i com el d'An
dalusia. Aquests dos Parlaments, de signe ideologic comple
tament diferent, han entrat en aquesta materia, han establert 
una legislació propia que els ha permes crear un marc legis
latiu adient a la nova situació de I'estat de les Autonomies. 
Per tant, a part de l<;s accions puntuals, hi ha el tema de 
crear un nou marc legis[atiu que ens permeti funcionar de 
forma adient, aixó sí, una vegada aprovada [a Llei de Con
sells Insulars. 

Moltes gracies. 

(El Sr. President s'absenta de la sala i [a Sra. Vice-president 
Primera presideix el debat) 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracias, Sr. Pons. Por parte del Gobierno, tiene la pala

bra la Sra. Consellera de Cultura, Sra. Munar. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIÓ 1 CULTURA (M.a 

Antonia Munar i Riutort): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 
~elaboració d'una documentació que avalul la situació 

en que es troben els arxius i les biblioteques de qualsevol ti
tu[aritat, com ha recalcat el Sr. Pons, és, sens dubte, un tre
ball ardu i difícil. La proposta que presenta, per tant, el Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, sens dubte és una necessitat per 
a la nostra Comunitat Autónoma i naturalment aquesta ac
ció entra dios el programa ideal de qualsevol Conselleria de 
Cultura. No obstant aixo, la idea queda totalment desvir
tuada i mancada de tota serietat quan es pretén que la dita 
acció es dugui a terme a tan curt terrnini, com és el primer 
pe río de de sessions de 1989. La Conselleria ha impulsat, en 
col·laboració amb les institucions representatives de la nos
tra Comunitat Autonoma, Consells Insulars, Ajuntaments, 
centres privats, Església, La Caixa, la creació d'unes comis
sions per poder dur a terme l'elaboració d'un estudi de la 
situació en que es troben actualment cada una de les biblio
teques on tenen la responsabilitat de regir, i al mateix temps 
elaborar la normativa legal que reguli el funcionament i el 
desenvolupament tant en el camp de les biblioteques com en 
el camp de I'arxiu. Tot i amb aquestes accions, no hi ha cap 
dubte que és necessari comptar amb un equip d'experts, de 
tecnics, que realitzin les visites i recullin les dades a1s ajunta
ments, als organismes oficials i a les entitats privades, i po
sar a I'abast d'aquesta Cornissió tota aquesta documentació. 
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Aquest equip de feina haura de ser contractat per la Comu
nitat Autonoma, i per tant la Conselleria d'Educació i Cul
tura hauria de satisfer les despeses d'aquesta feina que es ge
neraria. Tot plegat, ens fa I'efecte, aquí, que el Grup del PSOE 
no ha reparat que actualment no tenim un pressupost, que 
és el capítol 2, promoció i estudi, per dur endavant aquesta 
feina, i que les partides foren disrninuldes als pressuposts del 
88. La Conselleria, des de l'inici d'aquesta Legislatura, ha re
dactat un programa en el qual un deis punts basics és preci
sament generar la documentació que avalul les necessitats en 
materia d'infrastructura que demana la nostra Comunitat 
Autonoma en tots els camps. No obstant aixo, volem fer les 
coses seriosament perque la feina tengui el resultat que de
sitjam emprant el temps mínim, pero també el temps que 
faci falta. I!experiencia ens ensenya que les presses no són 
mai bones i que no donen mai bon resultat, i manco quan 
es tracta de feines com les que vostes ens demanen. Tenim 
el programa, tenim les cornissions cread es, les línies mestres 
marcades i, sobretot, la voluntat ferma de dur endavant la 
potenciació deIs arXÍus i les biblioteques, i de dotar-les de 
les condicions idonies per a la funció que han d'acomplir. 
Les lleis, ni ens cansarem de repetir, sempre han de comptar 
amb eeI suport del col·lectiu al qual van dirigides les mesu
res que es volen adoptar i, per tot aixo, la Conselleria consi
dera que és aquesta Cornissió i no el Parlament qui ha d'en
senyar les línies mestres de tota la normativa reguladora en 
materia d'arXÍus i biblioteques. 

No passem, Sr. Pons, l'arada davant el bou, deixem que 
continuin la tasca comenc;ada i que les comissions creades 
duguin i marquin la pauta. No dubteu que els mateixos inte
ressats són precisament els tecnics que formen aquestes co
missions, i així tots ens podrem sentir orgullosos, al final, 
deIs resultats. Concretant, Sr. Pons, els seus punts de la Mo
ció: La Conselleria de Cultura, creim que no pot elaborar 
un informe sobre la situació deis arxius i biblioteques, sigui 
quina sigui la seva titularitat, en un temps tan breu com el 
que voste ens demana, el primer període de sessions del 1989. 
tambe creim que el Govern de la Comunitat no pot incIoure 
en els pressuposts del 8'9 les partides, per tal de dir quina 
ha de ser l'actuació de la cornissió que nosaltres hem inten
tat posar en funcionament fa quinze dies. Si és voste qui ha 
de dir que s'han d'ordenar, catalogar, conservar i consultar 
els arXÍus de les Illes, no era necessari crear una comissió. 
Jo crec que és aquesta cornissió la que ens ha de dir quines 
són les necessÍtats a cobrir, i, en base a aquestes, hem de 
pressupostar eI proper any aquestes necessitats. 

També em diu que el Govern de la Comunitat haura de 
consignar, l'any 89, partides adients per tal d'anar estenent 
la xarxa de biblioteques depenen deIs Consells Insulars res
pectius, que la Comunitat Autonoma el que fa es una trans
ferencia pressupostana per tal de dur endavant el manteni
ment d'aquests centres coordinadors, que per estendre les 
biblioteques, el que s'hauria de fer es dotar de locals i de 
materials lis biblioteques, i aquesta és una tasca que du en
davant cada un deIs ajuntaments que formen part deis cen
tres coordinadors. Thmbé dir-li que quant a actualitzar els 
fons bibliogrilfics, aixo és pot fer amb diners, per descomp
tat, que són els que nosaltres transferim als Consells Insu
lars pero que l'actualització depen també deIs Consells Insu
lars, que són els que fan les adquisicions d'aquests fons 
bibliografics, i deIs propis ajuntaments, que també en for
men part econornicament i, arnés, són els qui fan les pro-

-
postes de noves adquisicions. I siguem seriosos, Sr. Pons: Voste 
en aquests moments ens pro posa una cosa q11e jo crec que 
no és seriosa. No crec que voste ens pugui d.:manar, al Go
vern, que presenti una llei a sis mesos de I'aprovació d'una 
altra llei, que no se sap, en el millor deIs casos, quan s'apro
vara, perque, entre d'altres coses s'ha demanat fa pocs dies 
una ampliació per a la seva discussió sine die. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, tiene la palabra el Sr. Pons. 

EL SR.. PONS I PONS (Damia): 
Sr.· President. Sres. i Srs. Diputats. 
Sra. Consellera, li assegur que el Grup SOCIALISTA 

té un plantejament absolutament seriós sobre tots els temes 
que surten en aquest Parlament i li puc garantir que un 
d'aquests és el tema deIs arxius i biblioteques. Jo crec que 
el que passa en aquesta Conselleria, i li ho diré, perque crec 
que és necessari que es digui d'una manera pública, és que 
no té un programa d'actuació i viu «a salto de manta», i 
viu d'actuacions purament cojunturals. No és de rebut que 
voste faci unes decIaracions anunciant beques per anar a es
tudiar a Anglaterra quan en aquests moments acaba de dir 
que no pot comprometre partides en materia de protegir els 
nostres arxius i en materia d'estendre la xarxa de bibliote
ques i mantenir-Ia actualitzada. Aquí no hi ha programa de 
res, no hi ha programa de res, i com que no hi ha programa, 
quan surt una iniciativa de I'oposició, en funció que avui falta 
un Diputat, es vota en contra i no passa. pero no hi ha pro
grama, perque voste no pot dir que treballant com s'ha de 
treballar i demanant la col·laboració, simplement, deis res
ponsables deis arXÍus municipals i deIs arxius deis Consells 
Insulars ' i de poca gent més, n<rfa falta estendre'ns amb tan
tes comissions ni amb tan tes histories, no es pugui elaborar 
un informe, que evidentment no potser exhaustiu, informes 
exhaustius no se'n fan, que ens digui quina és la situació real 
de les biblioteques i deIs arxius d'aquestes illes, entre d'altres 
coses perque no són materia reservada ni secreta, els arxius 
i les biblioteques sabem on són, és evident que aquest infor
me no ens pot dir, no ens pot donar una re!ació de tots e!s 
documents, no són catalogats molts d'ells, no són ordenats, 
pero una descripció de com es troben els arXÍus des de l'Ar
XÍu del Regne de Mallorca fins a l'ArXÍu de Can Vivot o l'Ar
XÍu de la farrulia deIs Bennasser de Massana de Campanet, 
que és un arXÍu que comenc;a al segle XIV i arriba fins avui, 
aixo?, aixo qualsevol arXÍver que es posi en feina ho fara. 
Ara bé, vostes no ho volen fer, no ho vol en fer. Tenen do
blers per a xarangues, pero no tenen doblers per a progra
mes culturals seriosos. I em permetra que li parli amb un 
cert odi o irritació, perque si d'alguna cosa no es pot acusar 
el Grup SOCIALISTA, i aquest Diputat en particular en ma
teria de cultura, és de falta de seriositat. Perque aquesta Mo
ció, des del seu punt primer fins al darrer, esta ben pensada 
i ben estructurada. Ens hem d'informar? No tenim temps no 
tenim doblers, eIs temps ens és curto I si els haguéssim dit 
que eI presentarien l'any 1990, que hagués passat? Tampoc 
no haurien tengut temps? Bé, llavors no haurien tengut pres
supost. És el conte de sempre. 

Segona: No podem posar partides en el pressupost del 
89, eI 89, entenguemnos bé, per ordenar, catalogar, conser
var i facilitar la consulta deis arXÍus. I quina política vol fer, 
voste? O és que ja el de l'any que ve sera pitjor que eI d'en-
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guany? la xarxa de biblioteques, Sra. Consellera, no depen 
únicament i exclusivament deIs Consells Insulars, convé que 
repassi la normativa legislativa que hi ha. La Biblioteca Pú
blica de Palma, aquesta que jo he dit que si anavem a veure 
com estava d'actualització deis fans, ens duríem una tri sta 
impressió, no depen del Consell Insular. Voste sap perfecta
ment que aquesta biblioteca té una titularitat que no és, ni 
d'enfora, la del ConselI Insular. No es poden posar excuses 
per no fer una política. Jo li he demanat mol tes vegades, 
i Ji ha tornaré a demanar: Em digui quina política. Jo li he 
demanat moltes vegades, i li ho tornaré a demanar: Em di
gui quina política vol fer, si és que en té cap, pero el que 
li passa és que voste no en té, i quan aquí es propasa una 
política, que no forma part de la política ideologica del so
cialisme, forma part de la política cultural de qualsevol país 
europeu, i el Grup SOCIALISTA vol que aquestes iHes si
guin una part d'Europa i deixin de formar part del tercer 
món cultural, quan se Ji proposa aixo, voste, Sra. ConseIle
ra, no ve amb un programa alternatiu de nació balear o de 
la dreta, no en té cap, només té excuses, i darrerament, que 
ja pareix la tonada del munyir, hi ha ¡'excusa pressupostaria. 
No hi ha doblers, quan hi ha competencia no hi ha doblers 
i quan hi ha doblers no hi ha competencies. 1 per que no 
hi ha doblers? Perque li varen llevar doblers del pressupost? 
Pero si el balanr;: va ser 70 o 80 milions a favor seu. 1 per 
que és que li varen reduir una partida? Perque no hi havia 
cap programa que garantís que aquesta partida es gastaria 
en arxius i bibliuteq-ues. Per aixo, perque el seu pressupost, 
que va ser esmenat i dirigit cap a inversions, i reduides les 
partides on el xec en blanc podia funcionar per enviar gent 
a Anglaterra a estudiar en Hoc d'ordenar arxius, aixo és el 
que nosaltres no varem admetre. I finalment, recordi, Sra. 
ConseIlera, que el pressupost, globalment el varem votar vos
tes. El Grup SOCIALISTA va votar en contra perque glo
balment no li pareixia satisfactorio 

Projecte de lIei d'arxius i biblioteques. La Llei de Con
sells Insulars, com a mesura prudencial, plantejam que sigui 
primer, perque ha diu el sentit comú. Ens donara un marc 
que ens situara els Consells Insulars en relació a la Comuni
tat Autonoma, pero immediatament ens hem de posar en fei
na d'acord amb aquest marc estructural. Per aixo és tan difí
cil i per aixo es va alIargant, no sine die, confii, sinó en un 
temps necessari perque ens pugi a tots el coneixement i no 
facem un monstre legislatiu en materia de Consells lnsulars. 
Pero una vegada resolt aixo, hem d'entrar en aquesta mate
ria, i si no hi ha lIei d'arxius i biblioteques, hi ha un buit 
legislatiu, i els buits legislatius creen confusió i creen inefica
cia. 1 que passa, ara? Que segons I'act.ivitat deis Consellers 
de Cultura deIs ConseIls Insulars o deis 'responsables de Cul
tura de cada un deIs Ajuntaments, es fa una política d'ar
xius i biblioteques cadascú a la seva manera, pero sense un 
marc referencial de la responsable de coordinació de les lIles 
Balears, que és voste, Sra. Consellera. Si no sap coordinar, 
és necessari que de tant en tant li donin alguna breu, educa
da i polida llir;:ó com la d'avui. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Tiene la palabra la Sra. Consellera de Cultura. 

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

-

Sr. Pons, irritació per irritació. Si voste té tret a parlar 
irritadament, jo també el tenc. Qui diu que no tenc progra
ma és voste, i jo li puc dir també que voste no és seriós. 
Voste, Sr. Pons, ara pertany a un grup polític important, amb 
possibilitat de govern, que governa a Madrid, i per tant no 
pot fer el mateix d'abans, des d'un grup que em mereix tots 
els respectes, pero que tenia unes diferencies estrat(~giques molt 
importants. Voste, Sr. Pons, no pot fer proposicions no de 
lIei, de llei, mocions, preguntes, interpel·lacions, com fa ara, 
sen se cap justificació, com si li pagassin les propostes per 
nombre de paraules, que aixo és el que voste fa en aquest 
Parlament. Comprenc que sigui molt agradable escriure da
vall la figuera de Campanet, com es coneix en els seus es
crits, pero no és serió s el seu comportament, Sr. Pons, per
que no és normal que a una Comunitat Autonoma com la 
nostra, amb una problematiea tan important, una tercera part 
de tates les seves propostes com a Grup, sigui precisament 
la de la cultura. Jo comprenc que a voste particularment li 
importi molt aquest tema, pero aixo no és la mesura del que 
aquestes iIIes volen ni del que vol la gent d'aquesta Comuni
tat, i sembla suficient veure eom queden els escons quan voste 
surt a aquesta' tribuna. Queden buits, i no són tan soIs els 
nostres, també els seus, desapareix tothom de la sala, i és 
que voste ens ha esgotat amb les seves propostes, voste no 
pro posa seriosament les coses. Voste ha dit que la Conselle
ria d'Educació de la Comunitat, la Conselleria d'Educació 
i Cultura, haura d'elaborar un informe sobre la situació deis 
arxius i biblioteques de les Illes Balears, sigui quina sigui la 
seva titularitaL Aixo -significa que no tan soIs hem de saber 
quina és la situació deis nostres arxius i biblioteques, cosa 
de la qual sí eI pue informar, voste em demana que li doni 
una informació per a les properes sessions parlamentaries de 
quina és la situació deis arxius i biblioteques públic i privat 
de totes les Illes Balears. Si encara no sabem quins hi ha, 
com li puc donar un informe? Aixo, voste sap que és im
possible, ho sap voste i ho sap qualsevol Diputat d'aquesta 
sala. 

Em diu que I'any 89 he de preveure les partides adients 
per tal d'impulsar I'ordenació, la catalogació, la conservació 
i la consulta deIs arxius de les Balears. Quasi res. Voste sap, 
Sr. Pons, que per aixo necessit tot el pressupost de Cultura. 
i voste és conscient que en primer 1I0c el que hauríem de 
fer és posar els pressuposts suficients, les partides adients, 
per tal de cobrir les necessitats en materia d'arxius que de
tecti la cornissió creada a tal efecte, que per a tal cosa I'hem 
creada. Si voste ha de dir tot que s'ha de fer en aquesta ma
teria, no .necessitam cap comissió, basta que ho digui voste, 
del pressupost li donarem carta blanca i voste fara tot allo 
que vulgui. Per que volem les comissions, si voste des d'aquí 
ens diu tot el que hem de fer? Ens deixi governar a nosaltres 
o facin una altra majoria i governin vostes, pero voste des 
d'aquÍ vol dir exactament tot el que ha de fer la meva Con
selleria des de San Felio. 

També em diu que el Govern de la Comunitat consig
nara els pressuposts al 89 per tal que s'estenguin les xarxes 
de biblioteques. Són els Consells Insulars, crec jo, i els Ajun
taments de cada iIIa, els que han de decidir si valen més o 
manco biblioteques. També ho he de decidir jo? Ara em diu 
que he de coordinar. Sempre em diu que el que hem de fer 
és delegar a1s Consells Insulars. Ara que els Consells Insu
lars poden fer, en el tema biblioteques, el que vulguin i po
den tenir més o manco biblioteques, des de San Felio també 
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els hem de dir si les han d'ampliar o no. Són els Consells 
insulars i els diferents Ajuntaments els que decidiran si vo
len tenir més o manco biblioteques, i la Comunitat Autono
ma el que fa és, amb una partida pressupostaria, una trans
ferencia als Consells lnsulars. Per altra part, que augmenti 
el nombre de biblioteques és una cosa que depcn deIs ajun
taments, que són els que posen el local i són els que posen 
la materia necessaria, prestatges, etc., la infraestructura, per 
tal d'obrir les bibJioteques. Si no és així, i des de la Comuni
tal Autonoma hem de ter que s'augmenti el nombre de bi
blioteques, el que caldra sera canviar tots els centres coordi
nadors de biblioteques, perque tal com ara són muntals aixo 
no es pot fer. 

] li repetese, Sr. Pons, que no és seriós que voste ens 
demani, en quart Iloe, que presentem una lIei a sis mesos 
de l'aprovació d'una altra !lei que no se sap quan s'ha d'apro
var perque encara es discuteix i s'ha demanat una ampliació 
per a la seva discussió. Em pareix exagerat, em pareix que 
no és normal que em digui que he de fer una llei a sis mesos 
d'una altra aprovació d'una !lei que no saben ni tan soIs si 
s'aprovara. 

Sr. Pons, Ji ho repetese, no és normal la política que 
porta voste en materia de cultura, no és seriós, i a més, em 
pareix que no és representa ti u de les necessitats d'aquesta Co
munitat. 

EL SR. PESIDENT: 
Sres. Portavoces de los Grupos parlamentarios que quie

ran intervenir? Sí, por parte del PSM-EEM, tiene la palabra 
su Portavoz Sr. López Casasnovas. 

EL SR. WPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sres. i Srs. Diputats, el nostre Grup tenia pensat entrar 

una a una a debalre les propostes d'aquesta Moció, pero ates 
ja el debat que s'ha produit, consideram que, per fer honor 

. a Pau Faner, que ha estat guanyador del Premi Ramon Llull, 
com vostes saben, amb el !libre «Mort de Rei», donaren les 
raons per les quals el Grup PSM-EEM donara suport a 
aquesta Moció en tots els seus punts i en d'altres que hi po
dria haver. 

Els motius són aquests: Fa molts d'anys la gent passava 
tota la seva vida en un sol 1I0c, algunes vegades havien de 
viatjar molt lIuny, per exemple al poble del costat, fent tot 
el trajecte a peu o bé en carro tirat per cavalls. Era un camí 
llarg i cansat i no el [eien gaire sovint. De vegades, trobaven 
en la seva marxa pels camins banyats, un viatger, ja fos un 
venedor ambulant que venia agulles i cintes i penjolls, algun 
soldat que havia anat a la guerra o un mariner que tornava 
a casa. EH explicava a la gent coses rares que havia vist o 
sentit, i ells l'escoltaven amb impaciencia. Volien saber tot 
sobre el món. Per als qui passaven tota la seva vida en un 
lloe, qualsevol indret era nou i estrany, sentien contes de ba
lenes i sirenes, d'homes blaus i vermelIs, de caves enjollades 
i ocells gegants, i tots els contes els semblaven igual, igual 
de meravellosos i veritables, no sabien quina mena de perso
nes vivien al món o com les balenes cantaven igual que les 
sirenes, no distingien una estalactita d'una joia o l'au d'un 
estruc;; sabien, ac;o sí, d'un gran viatger que possela una ca
tifa magica que quan s'hi asseien aquesta s'enfIlava aire amunt 
alla on volgués anar el viatger. Era una historia molt polida. 
La gent que no es movia de casa creia que podia ser verÍtat. 
Va passar el temps, la terra va girar i girar al voltant del sol, 

i per fi aparegueren els inventors. No!, varen dir, les catifes 
magiques no exisleixen, van construir vaixells de vapor, cot
xes i avions per tal que lothom pogués viatjar d'una manera 
T<lpida i senzilla pel món, van fer aparells de fotografiar el 
món i així, els altres van poder-lo veure. Aixo significa un 
canvi importanl, ara la gent sabia qui més vivia amb ells en 
el planeta i quina mena de món era el que girava al voltanl 
del sol, era gairebé com tenir lothom de veí, gairebé, pero 
no del tot. Les fotografíes són avorrides, deia la genl, no pots 
veure que passa després i no passar l'estona viatjant, hem 
de fer la nostra feina i ocupar-nos deIs fillets. A més, costa 
molts de diners, aJguns de nosallres no podem vialjar de cap 
manera, hem de veure el món des de casa nostra. D'acord, 
van dir els inventors, i van [er fotografies, fotografies que 
es movien i que tenien tols els colors adequats i que [eien 
tots els soro lis, tots els renous de veritat. Si posau aquest 
petit aparell al vostre menjador, deien, podeu mirar el món 
i escoltar-lo i veure que passa després. La gent estava molt 
contenta; cada nit, després de fer feina, miraven que passava 
arre u del món, pero al cap d'un temps alguns estaven des
contents altra vegada, les .fotografies continuen essent avo
rrides, es deien baixet, en silenci, no pots notar res ni tam
poc pots veure el que hi ha darrera. EIs inventors sentien 
aquestes queixes i es varen comenc;ar a amolnar perque ha
vien de treballar molt. Llavors, per sort, va passar un home 
savi que els va dir: No hi ha dret que us queixeu, tanr com 
han treballat els inventors; per que no feis servir les vostres 
catifes voladores, les vostres catifes magiques? Catifes magi
ques?, varen cridar amb menyspreu, no és més que una vella 
historia; els invenlors ens han dit que no n'hi ha de catifes 
magiques i bé ho deuen saber. Ningú no ha sap tot, va dir 
l'home savi, cadascú de vosaltres té una catifa magica, pero 
s'amaga dins el vostre cap, de manera que ni els inventors 
ho saben, vos portara, vos dura a través del món i a les his
tories més apassionants mentre estau asseguts a casa i po
dreu experimentar-ho i veure que hi ha darrera tol i que pas
sa després, pedeu visitar tots els vostres veins de tots els PaISOS 

i continuar a casa ben asseguts. Quin és l'avantatge, es va 
queixar la genl, si les catifes magiques no poden sortir de 
dins el cap? Heu de tenir una cIau, va dir aquel! home savi, 
una cIau adequada que resulta que ara en tenc una, no, no 
la tene, la tenc alla damunt, fixau-vos, provau i veureu quina 
és aquesta cJau. ] els dona un lIibre. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Por parte del Grupo Parlamentario CDS, tiene la pala

bra el Sr. Trias. 

EL SR. TRIAS 1 ARBOS: 
Gracies. Sra. Presidenta. 
Després d'aquest conte del Sr. López Casas novas -

enhorabona, Sr. Joan, enhorabona-, dir senzillament que 
em sembla que el Sr. Damia Ferra Pons seria un gran Con
seller de Cultura d'aquesta Comunitat Autonoma. Es evident, 
i ho die, ho dic no per dir-ho, sinó perque ho justifica la 
seva gran capacitat de feina, ha demostra fent-nos, per dir
ho de qualque manera i en to col·loquial, «currar)} a cada 
un deIs Plens d'aquest Parlament, perque no ens deixa respi
rar quan es tracta de temes de cultura. Així i tot, i entrant 
a fixar quina és la posició, la postura del nostre Grup da
vant aquestes mocions que planteja el Grup SOCIALISTA, 
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dir-li que donarem suport a algunes i que en altres ens abs
tendrem. 

Donarem suport, per comencar amb les positives, con
cretament a una, l'assenyalada amb el n? 4, perque creim real
ment, Sr. Pons, que totes aquestes tasques que voste enco
mana a la Conselleria de Cultura i al Govern de la Comunitat 
Autónoma tal vegada tenguin una millor projecció, tenguin 
més sortida una vegada que sigui redactada, que sigui apro
vada la Llei d'Arxius i Biblioteques que voste planteja en 
aquesta Moció. 

1 ates que el que ha explicat la Sra. Consellera de Cul
tura que en aquests moments existeix una comissió d'experts 
de distintes institucions, de la qUal formen part experts de 
distintes institucions, que sembla que duen a terme aquesta 
mateixa tasca que voste vol encomanar, ens pareix que per 
economia de mitjans i per economia de persones que es pu
guin dedicar a aquesta funció, és suficient esperar que arribi 
la conclusió de les feines d'aquesta comissió. 

Quant als punts 2 i 3, també ens abstendrem, perque 
així com ha manifestat la Sra. Consellera, i voste, a més, ha 
sap, Sr. pons, hi ha unes partides de transferencies de la Co
munitat Autónoma als Consells per precisament solventar o 
ajudar a impulsar aquesta ordenació, catalogació i per do
nar suport a la feina que duen a terme les biblioteques, la 
xarxa de biblioteques, tal vegada si la redacció d'aquestes mo
cions hagués anat en el sentit que aquestes transferencies ten
guin aquest car<lcter finalista, en aquest cas sí possiblement 
haguessin donat suport a aquests punts de la Moció. 

Per altra banda, dir solament a la Sra. Consellera d'Edu
cació i Cultura que per a nosaltres, el lIoc on un ¡¡·lustre 
Diputat d'aquest Parlament i de qualsevol altre escrigui les 
seves interpel·lacions, mocions o proposicions, per a nosal
tres no té res a veure amb la bondat i l'oportunitat d'aquests 
escrits. Tal vegada la Sra. ConselIera de Cultura prefereixi 
escriure vora la piscina municipal de Costitx així com a mí 
m'agradaria més fer-ho davall un pi del meu poble, d'Esporles. 

Moltes gracies. 

(El Sr. President repren la presidencia del debat) 

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. 
Estamos ante una Moción que considero absolutamente 

coherente con la interpelación que ya debatimos en su día 
sobre un tema de interés, que es el tema de archivos y bi
bliotecas, y donde nuestro Grupo, cuando ya intervino con 
motivo de la fijación de postura, la fijación de posición, ya 
dejó claro cuales eran sus criterios en esta materia. Decía
mos entonces, y lo reiteramos ahora porque conviene recor
darlo, la conveniencia de conservar, la conveniencia de de
fender el legado cultural y la necesidad de proteger, con todos 
los medios a nuestro alcance, el patrimonio histórico, docu
mental y bibliográfico, que son los temas de debate. Esta exi
gencia se torna obligatoriedad para los poderes públicos por 
los mandatos expresos contenidos en la Constitución y en 
nuestro Estatuto, derivándose de ello, no solamente una ne
cesidad real, sino también legal, de velar por la protección 
de los bienes culturales de los que somos meramente deposi-

tarios y que debemos transmitir a las generaciones venideras 
en las mejores condiciones y en su total integridad, si ello 
es posible. No repetiré otros argumentos ya citados en aque
lla ocasión ni me detendré en aspectos que muy acertada
mente han expuesto otros Grupos y con los que apenas man
tenemos ni tan siquiera una diferencia de matiz, en los 
criterios generales. Sí convendria señalar algunos anteceden
tes, dado sobre todo el debate interesante y profundo que 
ha habido, algunas consideraciones, a fin de ceñir el tema 
a los aspectos y concreciones que lo delimitan. 

En primer lugar, hay que referirse a unos antecedentes. 
Yo no me remontaré a la República Francesa ni a Mirabeau, 
el autor de las primeras bibliotecas públicas en el siglo XVIII, 
pero sí conviene hacer una referencia concreta a los centros 
coordinadores, porque ha sido el tema también de debate y 
el tema de fondo. Estos centros coordinadores eran centros 
anejos a las bibliotecas públicas provinciales que debían di
rigir su funcionamiento técnico, llevar a cabo inspecciones, 
organizar cursillos, y, en esencia, sus funciones se contenían 
en un Decreto de 24 de julio del año 47, que creaba, ade
más, el Servicio Nacional de Lectura. Este servicio, que ten
dría que hacer llegar el libro a todo el territorio nacional, 
compras, promover la creación de nuevos centros coordina
dores, dotar a las bibliotecas públicas municipales de un fon
do bibliográfico inicial -ciertamente era mínimo, eran unos 
500 ejemplares-, organizar una biblioteca central circulante 
para el préstamo interbibliotecario, y, bajo esta dirección del 
ServiCIO Nacional de Lectura, los centros coordinadores fun
cionaban más o menos ·bien. 

Tenemos que decir que hubo unos acuerdos entre el Go
bierno y los Consejos Insulares que yo ahora rememoro aquí 
y ya citamos en su día, y ese Centro Coordinador de Biblio
tecas de Baleares, que había sido transferido, porque se trans
firió en su día por ~os decretos, uno del año 80 y otro del 
año 83, funciones y servicios en materia de cultura, y se ha
bían transferido el Servicio Nacional de Lectura y los cen
tros coordinadores anejos, más la biblioteca que el Sr. Pons 
acaba de citar, más otras, por cierto, que tienen otra titulari
dad que después veremos. 

Pues bien, había una serie de aportaciones que se si
guen manteniendo por una serie de acuerdos, y que noso
tros no vamos a entrar en detalle. Sí que habría también que 
referirse a otras instalaciones de carácter cultural, que son 
las Casas de Cultura que nacieron el año 52 como centros 
difusores de cultura, y no solamente como bibliotecas. En 
teoría hay que decir que el sistema concebido el año 47 era, 
en teoría, un sistema perfecto; había sido diseñado durante 
la República, el año 33, practicamente por María Moliner, 
y se había prolongado, en este aspecto, bastante bien. ¿Qué 
pasó en la práctica, y qué es lo que pasa en la práctica siem
pre? Pues que las subvencions de las Diputaciones de enton
ces, pues del mínimo fijado del 2,25 por l.OOO que aún se 
sigue manteniendo, pues no llegaba, que la planificación bi
bliotecaria tenía problemas, y, en definitiva, que existían mu
chas circunstancias que no beneficiaban que el funcionamien
to fuese hecho con toda celeridad, con las condiciones 
requeridas. De estas Casas de Cultura tenemos experiencia 
en Menorca, tenemos experiencia en Menorca porque hay una 
que lleva trece años cerrada, y la titularidad de esta Casa 
de Cultura es del Estado, como lo es la biblioteca que el Sr. 
Pons ha citado, la titularidad es del Estado, después entrare
mos también en el asunto. 
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Dichos estos antecedentes de una manera muy general 
y breve, yo creo que en segundo lugar hay que hacer una 
premisa, que a nuestro juicio es que en una democracia, y 
más aún en una democracia cultural, es fundamental la par
ticipación del ciudadano en el patrimonio cultural e mlm, 
y esa participación, obviamente, debe hacerse en las más ab
solutas condiciones de igualdad, de igualdad en el acceso en 
asociaciones culturales. no cabe aqw más que recoger las pa
labras del Presidente Madison que decía «el gobierno popu
lar -se refería no a esos que se llaman populares, sino al 
gobierno popular-, cuando el pueblo no está informado y 
no tiene medios de informarse, es, más que el prólogo de 
una farsa -decía-, una auténtica tragedia». Esto es cierto, 
tal vez exagerado por las condiciones de entonces. Y reto
mando el hilo de la cuestión y sentada la premisa esta como 
un principio elemental, debemos preguntarnos cuál és el es
tado de la cuestión, con todos los respetos, porque aunque 
creo que ha hecho con seriedad el planteamiento, creo que 
ha exagerado un poco, en fin, realmente del estado de la cues
tión todos tenemos una idea, pero creo que está un poco 
exagerado, pero en fin: ¿cuál es nuestra idea al respecto? 

Tenemos que preguntarnos cuál es la situación de las 
bibliotecas, pero no solamente de las bibliotecas de titulari
dad de la Comunidad Autónoma, que son poquísimas, sino 
de las que tienen titularidad municipal porque se crearon a 
través del Centro Coordinar de Bibliotecas, y las que tienen 
titularidad del Estado, porque también en el sistema había 
que contemplarlas así ¿Qué esfuerzos despliegan los Ayun
tamientos, principalmente aquellos con una elevada tasa de 
analfabetismo y presupuestos muy substanciosos? ¿Existe un 
sistema coordinado, ¿Cuál es la situación de los fondos? Al
gunos, ciertamente, los de Menorca que yo le citaba, han pa
sado varios años en una situación muy fresca, en una cáma
ra frigorífica de una empresa industrial quesera, yo creo que 
esto demuestra, a veces, las preocupaciones, entonces era el 
Estado, era Madrid, pero vamos, Madrid tampoco tiene toda 
la culpa. ¿Cuál es la utilización, el grado de utilización del 
servicio de préstamo? Yo creo que estas y otras muchas cues
tiones podemos formular, sin olvidarnos de que no existe le
gislación básica, porque la ley marco que tendría que haber 
promulgado el Estado pues no está promulgada, y que no 
hay recursos humanos y materiales suficientes y lo que dire
mos es preguntarnos si los que existen se aprovechan de ma
nera óptima, nosotros creemos que en un grado óptimo bas
tante alto. Seguramente las coincidencias serían muchas, y 
las conclusiones nos podrían hacer llegar a formular algu
nas medidas de carácter legislativo, como aquí se han pro
puesto, otras de carácter económico, que son las de tema pre
supostario, e incluso unas que yo creo que siempre van 
conexas, que son las de tema educativo, porque realmente 
donde debe empezar el fomento de la lectura, del libro, es 
en los centros escolares, y llegar hasta la universidad, por
que a veces es de pena que universidades tengan bibliotecas 
como las que tienen, con fondos, vamos, no actualizados, 
incluso con una cantidad mínima. 

Nosotros entendemos que existe la necesidad de una le
gislación básica, lo reiterarnos aquí, en esto compartimos la 
postura del Grupo SOCIALISfA, pero legislación básica tam
bién a nivel estatal, porque el Estado tiene unas competen
cias, tiene unas titularidades, unas bibliotecas, que no se han 
hecho. Independientemente de eso, existe también necesidad 
de una ley, aquí, como se ha expuesto, de bibliotecas, de una 

ley de archivos, e iré más lejos, de una ley de museos. Eso 
se ha hecho en Andalucía, en Aragón, en Cataluña, efecti
vamente en otras muchas Comunidades Autónomas, no en 
todas, en unos unas cosas, en otras, otras, nosotros creemos 
que eso es necesario, lo que tal vez habría que buscar es cuan
do eso está maduro, efectivamente, para que el Gobierno pre
sente ese proyecto de ley. Por otra parte, además de esa ne
cesidad de una legislación básica, hay que preguntarnos si 
hay dotación de personal suficiente, y sobre todo, principal
mente, del de carácter técnico, porque en la Escuela Univer
sitaria de Biblioteconomia, por ejemplo, pues todavía no hay 
suficiente el número de personal, incluso de archiveros y bi
bliotecarios del Cuerpo Nacional, pues tampoco hay núme
ro suficiente, y ustedes aquÍ saben también que normalmen
te se recortan mucho los capítulos 1 y 2, y en consecuencia 
no se pueden pedir peras al olmo, como dice el refrán. Es 
evidente, por otra parte, que necesitamos incrementar los re
cursos materiales, a fin de disponer de instalaciones y equi
pamientos dignos, e incrementar la dotación para mantener, 
conservar y acrecentar los fondos bibliográficos, estamos tam
bién de acuerdo con el Sr. Portavoz del Grupo Parlamenta
rio SOCIALISTA. Otra cosa es que eso se discuta ahora, eso 
entendemos que se ha de discutir cuando los presupuestos, 
cuando el proyecto de presupuestos entre aquí, en el Parla
mento, y nosotros nos comprometemos a enmendarlo si ve
mos que las votaciones para estos fines -enseguida acabo, 
Sr. Presidente- son mínimas. 

Había otras muchas cosas, pero hemos de reconocer que 
la política todavía no es el arte de lo imposible, aunque a 
veces con algunas proposiciones parece ser que sí, que es el 
arte de lo imposible. La situación, en definitiva, es mejora
ble, pero tenemos que recordar que es una responsabilidad 
compartida, compartida, Ayuntamientos, Consejos Insulares, 
Comunidad Autónoma, Estado. Y que, ciertamente, con un 
esfuerzo aunado a través de unos planes, sería interesante 
promocionar, prestar ayuda técnica, inspeccionar, etc., etc. Y 
ya entro, Sr. Presidente, si me permite, todavía estoy en tiem
po, es que había encendido o creía que había visto la roja, 
todavía estoy en tiempo, muchas gracias, entraré en los pun
tos de la Moción. 

La primera propuesta que se contiene en la Moción, a 
nosotros nos hubiese gustado que se hiciese en colaboración 
con los Consejos Insulares, porque efectivamente la primera 
premisa para cualquier sistema es, como dicen los investiga
dores, cuál es el estado de la cuestión, cómo estamos en esto, 
efectivamente, a ver como está el sistema, pero también te
nemos conocimiento de que el Gobierno está trabajando en 
estas circunstancias, y entonces, bueno, no vemos por qué 
apoyar esta proposición. 

La n~ 2 y la n~ 3, además de la redacción no muy acer
tada, creo, de que el Gobierno incluya en los presupuestos 
generales del 89, el Gobierno no incluye. No incluye en un 
proyecto de presupuestos, que como decía antes, como decía 
antes, nosotros, si vemos de enmendarlo, ya estudiaremos la 
conveniencia y la necesidad de hacerlo. 

En cuanto a la n~ 4, de los Consejos Insulares, pues 
yo comparto lo dicho por aquí, creo que una cosa no tiene 
nada que ver con la otra. Independientemente de la Ley de 
Consejos Insulares, el Gobierno podrá presentar, cuando lo 
considere oportuno, un proyecto de ley sobre archivos, otro 
sobre bibliotecas, otro sobre museos, y otros muchos, y por 
cierto que los Grupos Parlamentarios pues también pueden 
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tomar sus iniciativas legislativas con una proposición de ley. 
Por último, decirle que nosotros no votamos en contra 

de sus propuestas porque les falte un Diputado, votamos en 
contra porque tenemos razones, argumentos y motivos para 
votar en contra, para abstenernos o para votar a favor. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Pons, per part del Grup Par

lamentari SOCIALISTA. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damj¡i): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Alió que havia de ser una placida moció, com descriu 

aquella narració In Memoriam, del meu paisa Miquel deis 
Sants oliver, s'ha convertit en un debat un poquet, realment, 
pujat de too Després de l'apassionament de la qüestió de la 
dona, pensava que entraríem en la tranquiJ.litat de les sales 
deis arxius i de les biblioteques, on, a t01s els paisos civilit
zats, i fins i tot al tercer món, se sol imposar silenci a fi 
que la intel·ligencia pugui treballar tranquil·lament. 

Sra. Consellera, la incultura no és la meva especialitat, 
la meva especialitat és la cultura. 1 en aquest Parlament, som 
Diputat i treball perque la cultura vagi endavant en totes les 
seves arees. Per tant, certes referencies les deixarem de ban
da per elegancia, clourem aquí la polemica entre voste i jo, 
i parlarem, no de qüestions personals ni de referencies per
sonals, d'alla on es redacten o no es deixen de redactar els 
nos tres escrits, sinó que parlarem de la qüestió, que són els 
arxius i les biblioteques. 

Crec que ha quedat ben ciar que aquesta Moció, en els 
seus quatre punts, era un plantejament seriós, un planteja
ment purament inicial de la qüestió. El tema d'arxius i bi
blioteques, a conseqüencia de la incúria secular que hi ha 
sobre aquesta materia, és practicament als seus inicis. 10 com- . 
prenc i agraesc ál Sr. Jaén, amb el qual discrep molt en qües
tions culturals, que hagi estat molt documentat i molt res
pectuós en la seva invervenció, que ens hagi fet una certa 
exposició histórica del tema i que hagi recordat que en temps 
passat, quan no hi havia precisament ni democracia ni auto
nomia en aquest país, sinó que hi havia una dictadura molt 
dura, per cert, es fessin plantejaments culturals, per6' que a 
l'hora d'establir unes previsions economiques, aleshores els 
doblers no arribassin. Evidentment no he d'explicar, Sra. Con
sellera, Sres. i Srs. Diputats, l'amor, el gran amor que tenia 
el franquisme per la cultura, on la paraula intel·lectual era 
un signe de sospita i de desafecció al regim. Pero som, hem 
treballat, hem aconseguit una autonomia, article 143, pero 
amb unes competencies importants en Cultura, pot treballar 
moltíssim. El fet que el Govern conservador deixi com una 
maria la cultura i l'assigni al seu soci durant aquests quatre 
anys, ens pareix altament significatiu. Comprenc que tengui 
competencies, comprenc que no tengui doblers, és una polí
tica absolutament coherent, la política cultural no mou grans 
passions urbanístiques, no mou grans capitals, no fa córrer 
la darrera especie negra que planeja damunt aquest Parla
ment, que són els maletins. Miquel deIs Sants Oliver, par
lant de les murades de Palma, que ell atribUla equivocada
ment a Vauban, deia -és al poema de les Cases Senyorials, 
que és un poema molt famós i que molts Diputats han 
llegit-, deia: «Ombra de Vauban, ombra de tristesa». 10 no 
sé si l'ombra de Vauban era trista, el cert és que I'ombra de 

la cultura damunt aquest Parlament fa realment plorar. La
rra deia que escriure, a Espanya, era plorar, i jo he arribat 
a la concIusió que parlar de cultura en aquest ParIament fa 
més plorera que altra cosa. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat, idó, el debat, passam a la votació, que supós 

que el Grup presentant vol que es votin per separat cada un 
deis apartats o. .. No, voste mateix em digui si ho vol junt 
o separat. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President, preferiria que es votassin per separat ates 

que hi ha hagut algun Grup que ha manifestat que votaria 
una part en un sentit diferent a l'altra. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Aleshores, Sr. Secretari, vol procedir a 

fer lectura de I'apartat primer de la Moció presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
La Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de la 

Comunitat Autonoma elaborara un informe sobre la situa
ció deIs arxius i biblioteques a les Illes Balears, sia quina sia 
la seva titularitat, i el presentara com a comunicació per de
batre a la Comissió de Cultura i Educació del Parlament en 
el primer període de sessions del 1989. 

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

dretS? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 

drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies. 
Resultats de la votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 

29. Abstencions, 5. Queda, ido, rebutjat el punt primer que 
acabam de sotmetre a votació. 

Passam a l'apartat segon, i el Sr. Secretari procedira a 
fer -ne lectura. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
El Govern de la Comunitat Autónoma incIoura en els 

Pressuposts Generals del 1989, les partides adients per tal 
d'impulsar l'ordenació, cataIogació, conservació i consulta deis 
arxius de les Illes Balears. 

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

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

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 

Gracies. 
Resultat de la votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 

29. Abstencions, 5. Queda també rebutjat el punt segon 
d'aquesta Moció que acabam de sotmetre a votació. 

El tercer apartat té el següent contengut. Sr. Secretari, 
vol fer-ne lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
El Govern de la Comunitat Autonoma consignara als 
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Pressuposts Generals del 1989 les partid es adients per tal 
d'anar estenent la xarxa de biblioteques a totes les ll1es Ba
lears, així com de mantenir-ne l'actualitat deis fons biblio
gnlfics. 

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

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen posar 

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

Gracies. 
Resultat de la votació: Vots a favor, 24. Vots en contra" 

29. Abstencions, 5. Queda, ido, també rebutjat I'apartat ter
cer que acabam de sotmetre a votació. I passam a votar el 
quart i darrer, del qual el Secretari procedira a fer lectura. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
En el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor 

de la Llei de Conse!ls Insulars, el Govern de la Comunitat 
Autonoma presentara al Parlament els projectes de Beis d'ar
xius i biblioteques. Transcorregut l'esmentat termini sense que 
el Govern hagués presentat els projectes de !lei esmentats, es 
constituira dins la Comissió de Cultura i Educació una Po
nencia amb participació de tots els Grups Parlamentaris, que, 
en el termini de tres mesos, redactara les proposicions de !lei 
d'arxius i biblioteques de les Illes Balears. 

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

drets? Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es vol en posar 

drets? Moltes gracies. 
Abstencions? 
Resultat de la votació: Vots a favor, 29. Vots en contra, 

29. Abstencions, no n'hi ha. Com que queda empatada la 
votació, procedirem, segons I'article 90, apartat primer, a re
petir la votació, i en cas de, bé ja ho direm després, tal vega
da ara s'arregla. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? Gracies. 

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

Abstencions? 
Resultat de la votació: Vots a favor, 29. Vots en contra, 

29. Abstencions, no n'hi ha. per tant, d'acord amb l'article 
90, apartat primer, que diu «si esdevenia empat en alguna 
votació, se'n realitzara una segona -que I'hem feta-, i si 
l'empat persistia se suspendra la votació durant el termini que 
la Presidencia estimi raonable». Aquesta Presidencia estima 
raonable una suspensió d'aquest Plenari de deu minuts. Se 
sus pe n la sessió per deu minuts. 

EL SR. PRESIDENT. 
Srs. i Srs. Diputats, procedirem a la votació, de beU nou, 

després d'aquesta suspensió que hem fet del Plenario Per tant, 
jo deman a les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de 
l'apartat quart de la Moció del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA que tenguin la bondat de posar-se drets. Gracies. 

Sres. i Sr. Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? Moltes gracies. 

Abstencions? 

El resultat de la votació és: Vots a favor, 29. Vots en 
contra, 29. Abstencions, no n'hi ha. D'acord amb l'article 90, 
que diu que «si novament es produia empat s'entendra re
butjat el dictamen, l'article, I'esmena del particular o la PTO
posició de que es tracti», queda, ido, rebutjat I'apartat quart 
que acabam de sotmetre a votació. 

IIl-I) 
Passam a debatre la Proposició no de Llei registrada amb 

el n? 359/88 i presentada pel Grup Parlamentan SOCIALIS
TA, relativa a la Celebració del Mil·lenari de Catalunya. Per 
defensar aquesta Proposició no de Llei, té la paraula el Di
putat Sr. Damia Pons. 

Sr. Secretari Segon, vol fer lectura de la Proposició no 
de Llei? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 
Proposició no de llei: La celebració del Mil·lenari de Ca

talunya és un acte d'afirmació del poble catala a través de 
la commemoració de l'autogovern que assolia a l'alta edat 
mitjana. El desplegament polític, economic i cultural de la 
Catalunya que el Mil·lenari commemora dóna com a resul
tat la incorporació en el segle XIII de les I1Ies Balears a I'am
bit catala i la relació amb Catalunya ha marcat decisivament 
d'aleshores en~a la personalitat col·lectiva deIs pobles insu
lars, particularment en el terreny cultural i lingüístico La di s
posició addicional segona de I'Estatut d'Autonomia estableix 
unes relacions especials entre les llles Balears i les altres te-

,..eres que tenguin com a patrimoni la llengua catalana. El man
dat de.I'Estatut agafa particularment relleu en Telació a Ca
talunya, eix indiscutible el ressorgiment cultural i lingüístic 
avui pales a totes les terres de parla catalana. Aixo determi
na que la celebració del Mil·lenari de Catalunya sigui també 
una commemoració molt lIigada als orígens de la personali
tat historica, cultural i lingüística deIs pobles de les Illes Ba
lears. per tot aixo, el Grup Parlamentari SOCIALISTA pre
senta la següent Proposició no de L1ei: El Parlament de les 
llles Balears com a organisme de representació democratica 
deIs pobles de les Illes Balears, d'acord amb els particulars 
lligams histories, culturals i lingüístics que uneixen els po
bIes insulars amb el poble catala, manifesta la seva adhesió 
a la commemoraeió del Mil·lenari de Catalunya. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Molt breument, cree que no es tracta en absolut d'obrir 

un debat polemic sobre aquesta qüestió, simplement plante
jar un fet. Els pobles que tenen una identitat solen cercar 
unes fites en el seu passat, fites generalment arbitraries, que 
són objecte d'una certa rnitificació, pero que en definitiva 
serveixen per generar al seu entorn una certa afmnació col·lec
tiva i, en definitiva, un enfortiment d'aquesta personalitat que 
els caracteritza com a poble. Qui hagués dit que el Comte 
Borrell II de Barcelona, que el mes de mare; de l'any 988, 
fa mil anys, es titula «per la gracia de Déu, Due iberie i Mar
ques», sostreguent-se relativament, del poder carolingi en de
cadencia, no tant d'un poder califal encara ascendent i es
plandorós, r esdevendria, mil anys després, simbol del 
naixement de la Nació Catalana. Pero, a part d'aquest fet, 
o després d'aquest fet, hi hagui tota una evolució historica, 
els comtats catalans es convertiren en un centre de poder po
lítiCo de poder economic, i generaren, com no podia passar 
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d'alta manera, una expansió cultural i lingüística que segles 
després d'aquesta fita que es cornmemorara a Catalunya, amb 
el Mil·lenari, varen dur com a conseqüencia una expansió 
mediterrama que va dur, progressivament, comen¡;ant per Ma
llorca l'any 1229, la incorporació deIs territoris de les Illes 
Balears a la civilització cristiana i a l'area d'expansió de la 
Catalunya Mediterrania. 

Creim que manifestant senzillament una adhesió a aques
ta cornmemoració, feim un acte estrictament formal, i el Grup 
SOCIALISTA voldria que quedas simplement així, un acte 
formal de reconeixer que aquest Mil·lenari de Catalunya que 
passat dema, dia 22 d'abril, inaugurara els seus actes a la 
ciutat de Barcelona, d'on era comte En Borrell 11, amb la 
presencia deIs reis Joan Caries i Sofia, sera una recordan<;:a 
d'uns mil anys d'una historia atzarosa, d'una historia feta 
de moments d'esplandor i moments de decadencia, moments 
de plenitud de sobirania i, moments de subjecció, pero que 
en definitiva, mil anys després, es pot parlar, com feia «La 
Vanguardia», dia 17 d'aquest mes, de la Nació Catalana. 

Entenem, per tant, que és bo que ens adherim, perque 
aquesta Nació Catalana, en la seva expansió, va fer, va in
troduir dins el seu esdevenir historie, les terres de les Illes 
Balears, ens va incorporar a una cultura occidental i cristia
na, i ens va donar la llengua que avui encara, venturosament, 
parlam en aquest Parlament. 

A part d'aixo, hi ha una esmena del Grup Parlamentari 
PSM-EEM, on ens proposa donar a aquesta participació al 
Mil·lenari una dimensió que és una passa bastant distinta 
d'aquesta adhesió estrictament.formal que planteja el Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. Propasa que instem el Govern 
de la Comunitat Autonoma a sol· licitar del Govern de la Ge
neralitat de Catalunya de participar en els actes del Mil·le
nari. Creim que no hem d'anar més enlla d'una manifesta
ció, d'un reconeixement que el Mil·lenari de Catalunya no 
ens és estrany, pero que els lligams que es puguin establir, 
d'acord amb la mateixa disposició addicional segona de l'Es
tatut en relació amb la cultura, en relació amb la llengua i 
en relació amb totes les activitats que· es duen a terme a Ca 
talunya, és una labor ja d'estricte govern que no ha de for
mar part d'aquesta senzilla adhesió formal -senzilla, pero 
significativa- que planteja el Grup SOCIALISTA. Per tant, 
amb un cert sentiment, senyors del PSM, i compartint la vo
luntat que hi hagi aquests lligams, que el govern treballi en 
aquest sentit, em permetran que els anuncil que no els ad
metem l'esmena, perque implicaria entrar en un terreny molt 
distint del que planteja la Proposició no de Llei que ens 
ocupa. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDEN'P. 
.. 

Havent presentat esmena, registrada amb el n? 711188, 
el Grup Parlamentari PSM-EEM, per defensar-Ia té la pa
raula el Portaveu Sr. Joan López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sres. i Srs. Diputats. 
La meYa patria és la meYa llengua. Es el principi sobre 

el qual vull basar aquesta intervenció. 1 la meYa patria no 
és lliure, la meYa nació, la nació dels catalans, la nostra no 
té ja sobirania, sinó que tampoc no pot exercir el dret d'auto
deterrninació. Dit a<;:o, remuntem-nos a l'any 988. 

El comte Borrell ca decidir no retre vassallatge a un rei 

frances, Hug Capet, després d'un atac ferotge, pero no tant 
ferotge com els que acostumen fer els avions de la 6a. Flota 
a la Mediterrania, un atac ferotge deis exercits musulmans 
contra els comtats catalans, els quals comtats no varen rebre 
la protecció de Fran<;:a. Aquesta va ser la primera passa cap 
a una Catalunya independent. De Borrell a Borrell han pas
sat mil anys, és a dir, del comte independentista al comte 
rei de les finances, del Ministeri d'Hisenda, van mil anys 
d'historia. 

Pagines rellevants, com ara l'expansió cap al sud, fins 
a la linia del Llobregat i més al sud, la Catalunya Nova, cap 
a llevant fins a les Illes, i més al sud, País Valencia. Primer 
fou Mallorca, 1229, 31 de desembre, i Eivissa, 1235, i més 
tard Menorca, 1287, 17 de gener, 701 anys ja, pero vingué 
un Corpus de Sang, 1640, un Tractat deis Pirineus, 1659, en 
el qual el diaJeg deIs dos campanars, del que ens parlava Ja
cint Verdaguer en el poema epic Canigó, el campanar de Sant 
Miquel de Cuixar i el Sant Martí de Canigó, va quedar es
troncat, «manu militari» s'imposa el silenci i s'establí una 
frontera política on el Pirineu unia a banda i banda un ma
teix poble amb una mateixa llengua. Més tard va venir la 
llosa de la Nova Planta, pero no la llavor, la llavor de la 
Renaixenr;a també era posada en la industrialització, i· des
prés la República Catalana, proclamada per Macia, esdevin
gué I'endema República Espanyola, i Campanades a Mort, 
altra vegada «manu militari», la nostra nació fou maltracta
da fins al limit del terror. Semblava definitiva aquella desfe
tao Pero «la gallineta va dir que no» i «la ginesta florÍ», com 
deien els versos de Espriu; era un clam de llibertat, amnistia 
i Estatut d'Autonomia. 

Bé, ja tenim Estatut, tres Estatuts, el de Catalunya, el 
de les Illes Balears, el de la «Comunidad Valencia», tres es
tatuts que ens separen. Separatisme, Srs. Diputats, malgrat 
les disposicions addicionals que diuen que podem fer conve
nis de col·laboració, i les declaracions de germanor jocflora
lesques, «flors i violes i englantines», també es poden p·ro
duir en aquest Parlamento 1 des de l'autonomia, el Sr. Pujol, 
en plena campanya electoral, traba el vermell de l'ou de la 
catalanitat, i s'adona que a més a més que som una nació, 
som una nació mil·lenaria, no vos penséssiu, i és cert. I ne
gociar, es negocia amb empresaris i banquers per trobar es
pónsors i financiació de les exposicions, publicacions i altres 
actes divulgatius que es duran a terme respecte d'allo que 
és el nostre país i les seves possibilitats, segons va afirmar 
el Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya. 
Pero per sort també hi ha veus una mica més critiques. 

Jaume Lorés, que és coordinador de la Comissió d'ln
tel·lectuals del Mil·lenari i que a més té carnet del PSC, ha 
afirmat que el sentiment catala augmenta dia a dia per la 
frustració que ha generat el centralisme, tant de l'UCD com 
del PSOE i anomena tres rics que amenacen el Mil·lenari. 
Primer, reduir-Io a actes folk:lorics; segon, encasellar-Io en de
bats teorics desvinculats de la societat; tercer, no superar les 
conseqüencies de la improvisació i les frissances que han ca
racteritzat els seus preparatius. 

Jo crec que la veu de Jaume Lorés ens hauria de fer 
reflexionar a tots. I per que? Perque en aquest Parlament, 
potser no en aquesta Cambra, pero sí en Comissió parla
mentaria, s'ha dit que aquest Govern no era legitimat per 
tractar temes que, malgrat afectaven la nostra !lengua, influlen 
damunt uns estats que eren diferents de I'espanyol, és el cas 
de la denúncia sobre la situació de les escales Bressola, a Ca 
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talunya Nord. S'ha dit, es va votar, vam perdre la votació, 
ho respectam. 1 parlam d'instar el Govern, peró ara fíns i 
tot discutim, o podrÍem discutir, nosaltres no ho discutim, 
peró atesos els antecedents que obren en aquesta Cambra i 
en la Mesa, ho podrÍem discutir, el fet de la legitimitat 
d'aquest Parlament per adherir-se a un mil·lenari d'una Co
munitat Autónoma que no és la nostra, malgrat que la «meva 
patria és la meva lJengua», la patria de la Nació Catalana 
és més ampla que els Iímits estrets del Principat de Catalunya. 

J bé, i per que tot acó que dic? Perque s'ha discutit aquí 
i s'ha votat en contra que aquest Parlament no és autoritzat 
per tractar sobre I'objecció de consciencia, cosa que el Parla
ment de Catalunya ha fet, i el de Madrid, i el de Canaries, 
i el de Galícia i el d'Euskadi i tants d'altres . S'ha discutit 
aquí, s'ha votat en contra en aquesta Mesa, i s'ha votat en 
contra en aquesta Mesa el tema de la campanya de solidari
tat Nord-Sud, responent a la invitació que a través d'una re
solució ha fet I'Assemblea de Parlamentaris d'Europa, i que 
el Parlament de Catalunya, per unanimitat de tots els Grups, 
va votar a favor dia 7 de mare d'enguany. 1 en aquest Parla
ment no es pot tractar aquest tema perque han considerat 
que no era, aquest Parlament, suficient per tractar-Io. Jo crec 
que tenim més autonomia que la que ens mereixem, Srs. Di
putats. En tenim més de la que ens mereixem, perque amb 
les nostres actituds provincianitzam aquest Parlament, i aquest 
Parlament, Sres. i Srs. Diputats, es va adherir a! 7e centenari 
de la Conquesta de Menorca, l'any passat, I'any 1987, i s'ins
tava el Govern, a part d'adherir-s'hi, a fer unes accions con
cretes en el terreny de la cultura per plasmar aquest suport, 
perque no fossin crits al cel sinó acles a la terra. 1 sabeu 
en que es va traduir, tot aixó? En una subvenció de 300.000 
pessetes a un partit de basquet que va jugar la Selecció Es
panyola contra la Iugoslava, aco és tota l'actuació cultural 
en materia de recuperació de la nostra identitat, set-cents anys 
després del naixement com a poble, a Menorca. 

Ido bé, nosaltres és des d'aquesta perspectiva que deim 
que hem d'instar el Govern que una adhesió del Parlament 
es tradueixi en fets. 1 quins fets? Per exemple, per que no 
feim un programa de política de joventut que passi per co
neixer el país, coneixer I'origen de la nostra nació, viatjar 
al Pirineu, perque sovint hi ha programes d'anar a esquiar 
a Navacerrada, que em sembla molt bé que s'hi vagi a co
neixer la neu, pero de neu també n'hi ha, també n'hi ha prop 
de la ruta del romanic i a més a més podrem fer altra cultu
ra que anar a esquiar; podrem coneixer, per exemple, l'art 
romanic bressol del nostre poble. 1 política de cultura, per 
que no feim convenis i aplicam la magra disposició addicio
na! en materia de teatre, de cinema, de normalització lin
güística, de rnitjans de cooperació audio-visual, d'indústries 
culturals, llibre, disc, publicacions periodiques? Per que no 
comencam a fer aquesta xarxa de biblioteques que, a més 
a més, encadeni totes les biblioteques que tenen llibres i pro
ducció en la nostra Ilengua? 1 discs. Aquí hi ha tres cases 
productores de discs, a les Illes Balears, i és una vergonya 
que sigui precisament el Govern de la Generalitat qui tengui 
suport generic per a aquests discs, i el Govern de les Illes 
Balears no en tengui. 1 arts plastiques, i etnologia, i patri
moni escrit i documental. 1 perdoni que ho digui en aquest 
to, pero es que aquestes coses realment impliquen greus con
tradiccions en aquesta Cambra, i jo cree, el nostre Grup creu, 
que s'han de manifestar. 1 per que no feim una política d'es
ports, també, que comenci a crear bon punt d'espai simbolic 

nacional? Més enlla de les bregues, de si la vela olímpica 
ha de ser ubicada al Port de Palma o al Port de Barcelona, 
més enlla d'aquestes qüestions. l una política d'educació 
medio-ambiental, i un etc., i un etc., i un etc., una política 
d'educació, d'ensenyament, etc. 

Mirin, Sres. i Srs. Diputats, ens sembla bé que el PSOE 
presente una Proposició no de Llei que és un acte formal, 
pero ja esta bé d'actes formals, ja esta bé. Nosaltres no es
tam pel formalisme, estam pels continguts, i, malgrat tot, 
creim en l'autonomia, creim en I'autogovern, per poder avan
ear cap a les fites, els objectius que nosaltres tenim i que 
no sé si els altres tenen, peró voldríem que tinguessin. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus d'altres Grups que vulguin intervenir? Per 

part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el Portaveu 
Sr. Miquel Pasqual. 

EL SR .. PASQUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
En nom del Grup Parlamentari UM, he de manifestar 

que donarem suport a aquesta Proposició per la seva opor
tunitat i exactitud, en la mesura que un acord d'aquest Par
lament és expressió de la sobirania que ens autoritza la Cons
titució i l'Estatut d'Autonomia. 

La nostra adhesió no és només cap a un fet commemo
ratiu institucional, sinó que ens congratulam profundament 
d'aquesta celebració d'aniversari mil, per ser més exactes. Mil 
anys de ser és el que festeja el poble de Catalunya i per a 
eJl la nostra més sincera felicitació. Mil anys de país petit, 
pero digne; ignorat, pero persistent; lIargament arraconat i 
a: vegades protagonista. Mil, una xifra, una xifra en el temps, 
magica, mil anys de país, mil anys de poble, mil anys d'his
toria, mil anys de Jlengua i altura, mil anys construint pas 
a pas una personalitat perfectament definida i diferenciada, 
mil anys entre I'Ebre, la mar i els Pirineus, mil anys per pen
sar com seran els següents. 

Nosaltres ens adherim a la Proposició no de Llei pre
sentada pel Partit SOCIALISTA i la votarem favorablement, 
i hi ha, en aixo, un reconeixement i un aplaudiment a un 
poble veí amb el qual ens uneix la mar, que vol continuar 
essent un poble i que s'esfon;a amb tenacítat per situar-se 
a les graeUes de sortida del segle XXI. Ens volem adherir 
a una celebració de futur que recollint tots els signes del pas
sat, sense llevar fíns i tot aquelIs que manco ens agrada re
cordar, no es lirniti a desempolsar mómies oblidades. Ens ad
herim a la commemoració del Mil·lenari perque així ens 
obligam, com a poble, a posar una fita a la memoria del 
que varem ser, a recaptar una senya d'identitat i de relació, 
a no retrocedir un apex en tot el que hem aconseguit i a con
tinuar com fins ara l'habit de mesurar el nostre esforc sense 
esperar inusuals transferencies. 

Ens hem d'adherir a la cornmemoració del Mil·lenari de 
Catalunya perque també ho ha fet el Rei, que és el nostre 
Rei en la mesura que és el primer demücrata, ho diu la Cons
titució, es preocupa per nosaltres i fara un discurs en la nos
tra llengua. El Rei que parla el nostre idioma és el nostre 
Rei, Rei deIs pobles d'Espanya, Rei, idó, també, d'aquella 
¡¡-lustre i noble Nació Catalana amb la qual ens uneixen in
nombrables vincles culturals, histories o lingüístics, ens unei
xen fins i tot tants desamors que resulta impossible, des de 

I 
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la Nació Balear, ignorar tan hermós aniversari de la Nació 
Catalana. 

Respecte de l'esmena d'addició del PSM-EEM, jo vull 
recordar que la Generalitat de Catalunya, el mes de desem
bre, ha tret un decret que és el Decret 395/1987, de 22 de 
desembre, de Creació de la Comissió del Mil·lenari del Nai
xement Polític de Catalunya. Aquest mil·lenari del naixement 
poIític de Catalunya ens alegra, ens satisfa, i volem que d'aquí 
a mil anys es pugui celebrar el segon mil·lenari, pero no és 
el nostre mil·lenari. A posta no donarem suport a aquesta 
esmena. 

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

seu Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Molt breument, perque realment poques coses s'han 

d'afegir als arguments exposats amb molta més brillantor per 
l'il·lustre Diputat Sr. DamÍ<\ Pons, i també per la brillant in
terveneió del Sr. López Casasnovas, al qual felicitam per la 
forma, pero Ji anunciam que no podem compartir alguns deIs 
aspeetes del fons. Hem de subscriure totalment la interven
eió del Diputat Sr. Damia Pons i no escatimare m el reconei
xement al Grup SOCIALISTA per I'oportunitat d'aquesta 
Proposició no de L1ei, a la qual, per descomptat, donarem 
suport, per la seva oportunitat i per la precisió i justesa, per
que exactament és el que nosaltres pensam que el Parlament -
de les Illes Balears ha de fer en relació al Mil·lenari de Cata
lunya: el reconeixement deIs Iligams histories, cultural s i lil1-
güístics que fan del poble del Principat de Catalunya un po
ble germa dels nos tres. 

No podem, al contrari, donar suport a l'esmena presen
tada pel Grup Parlamentari PSM-EEM per les raons obvies 
de les qüestions que eH mateix ha explicitat d'una manera 
absolutament clara. Nosaltres entenem que per una qüestió 
d'oportunitat no és probablement el més conecte, en aquests 
moments, instar el Govern de les IIles Balears a fer una par
ticipació de la Comunitat Autonoma en l'organització deIs 
actes commemoratius, per un costat, i d'altra banda perque 
d'alguna manera aixo significa reconeixement d'un pas molt 
més enlla del reconeixement i el conreu d'aquests Iligams his
tories, culturals i lingüístics, pero de cap manera no ens in
volucren d'una manera total en el Mil·lenari de la Nació Ca
talana, una nació que mereix tot el nostre respecte, el 110stre 
reconeixement, la nostra amistat, la nostra felicitació més cor
dial des d'aquest Parlament, pero de cap manera la nostra 
presencia com a partícipes actius en la celebració d'un mil·le
nari que, com ha dit molt bé el Sr. Pasqual, en definitiva, 
no és el nostre. La nostra historia és cosina germana de la 
catalana, pero 110 és la historia de Catalunya exactament. 

Per totes aquestes raons donarem suport a la iniciativa 
del partit SOCIALISTA i no en donarem a l'esmena del 
PSM-EEM. 

Moltes gracies, Sr. President. 

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

paraula el Diputat Sr. Salgado. 

EL SR. SALGADO I GOMILA: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

El desavantatge que de vegades té el nostre Grup és que 
sempre parla el darrer, i ja quasi tot ha estat dit, pero també 
té l'avantatge que sent moltes coses, perque les ha de sentir 
totes. 1 aquí hem sentit avui qualque rondalla, lli~ons d'his
toria, arguments acceptables, arguments -des de la nostra 
particular optica- no tan acceptables. Cil·lustre Diputat Da
mia Pons i Pons, al qual un dia, en exercici de la meYa pro
fessió vaig inventar una figuera a Campanet, alIo era un re
curs periodístiCo un tant semantic, una llicencia literaria, jo 
volia demostrar que feia feina amb tranquil·litat, crec que 
avui, el Sr. Pons, amb aquesta Proposició no de L1ei, pot 
quedar ben tranquil, perque sembla que la guanyara per «go
leada». No així, el no menys il·lustre Diputat Sr. López i Ca
sasnovas amb la seva esmena, perque entre les coses que deia 
abans que hem sentit avui capvespre, hem sentit també una 
«boutade», no atribuible al Sr. López Casasnovas, ell s'ha 
limitat a repetir-la, com és aquella de «la meya patria és la 
meya Hengua». Jo no la vaig sentir, la vaig llegir en castella, 
deia «mi patria es mi lengua», pero llavors es referia a una 
altra «lengua», era una cosa molt curiosa. 

En definitiva, el Grup AP-PL votara favorablement 
aquesta Proposició no de Llei, a pesar que no hem de negar 
qualque logica reticencia que en qualque paraula es pogués 
tenir, pero es dóna per superada perque aquestes reticencies 
són en paraules contingudes a l'exposició i no al text entre 
cometes, que al final és el que compta. 

Ara, volem deixar ben cIar, després d'anunciar que vo
tam en contra l'esmena del PSM-EEM, naturalment, i vo
tam a favor la Proposició no de L1ei del Grup SOCIALIS
TA, volem també insistir, ja s'ha dit, pero volem que quedi 
dit per nosaltres, que la nostra nació no és Catalunya, que 
existeixen lligams histories, culturals i lingüístics, pero els lli
gams van d'aquí alla i d'a1lit aquí, podríem parlar de la Cer
danya també, del Regne de Mallorca, podríern parlar de mol
tes coses, i que no són les Illes, són les Illes Balears les que 
s'adhereixen a aquesta cornmemoració -ho diu la Proposi
ció, diu les Illes Balears, no faig una rectificació-, són les 
Illes Balears, inclosa la que la Televisió Nacional de Catalu
nya denomina «petita illa de Formentera». 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
A aquesta Presidencia, després de sentir les intervencions 

deIs Srs. Portaveus, li queda el dubte, encara que pareix que 
el Portaveu Socialista ha dit cIarament que no acceptava l'es
mena, logicament totes les a1·lusions que no la votaran, és 
que no la sotmetrem a votació. Sr. Pons, ern vol confirmar, 
senzillament, <.si és així com jo pens. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President, cree que d'acord amb el Reglament, si el 

Grup que presenta la Proposició no de Llei no admet l'es
mena, cree que no se sotmet a votació. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, aquesta Presidencia Ji agraeix la interpretació del Re

glament, pero només li demanava si l'acceptava o no. Per 
tant, procedeix sotmetre a votació la Proposició no de Llei 
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA. Jo deman 
a les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor si es volen posar 
drets. Moltes gracies. 
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Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 53. Vots en contra, 

no n'hi ha. Abstencions, 4. Queda, ido, aprovada aquesta Pro
posició no de Llei que acabam de sotmetre a votació. 

Sí, té la paraula el Portaveu del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, Sr. Triay. 

I11.-2) i 
IV)EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Sr. President, deman la paraula per una qüestió d'ordre. 
En relació 'rus dos punt següents de l'Ordre del dia, que fan 
referencia a una Proposició no de Llei per constituir una Co
missió d'Enquesta de l'Oferta Turística no Legalitzada i al 
Debat de Presa en ,Consideració de la Proposició de Llei so-

bre Premsa Forana, creim que són qüestions que són de gran 
importancia i que no mereixen ser derrotades pel fet que fal
ti un Diputat, sinó que si han de ser derrotades ho han de 
ser pel joc de majories i minories, i a causa d'aquesta cir
cumsUmcia conjuntural, suposarn que justificada pero que 
és imprevista per nosaltres, demanarn la retirada d'aquests 
punts, i els tornarem a presentar perque tomin ser tramitats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Portaveu. Queden, ido, retirats els 

punts de l'Ordre del Dia, la Proposició no de Llei relativa 
a la constitució d'una Comissió d'Enquesta -reclam deis Sr. 
Diputats un poc d'atenció-, i el Debat de Presa en Consi
deració de la Proposició de Llei n? 357/88, relativa a les aju
des a la Premsa Local i Comarcal de le"s Illes Balears. 

Sres. i Srs. Diputats, s'aixeca la Sessió. Bones tardes. 
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