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L--) PregplJtes:: J).'N.D'RB.E:, 8J3/881.presentado'pelDiputat S!:' Rilmon Orfila i·Pons, amb laformulació següent: 
«Recentment la premsa dé les llles s'ha fet ressó d'una notícii1 en el sentit que el: Govern peTlSa dédicar 
1.028 milions de pessetes a un, «Projecte de repoblació forestal de la Radia d~/cúd;a». 
Amb'quins criteris i terminis pensa el Conseller d~gricultura fer efectiu aquest pla i quina coherencia 
té amb la /leí de pressuposts de la CA.LB?». 

2) N.o R.G.E. 829/88, presentada pel Diputat Sr. loan López i Casasnovas, amb la formulació següent: 
«Quins motius han fet que la Conselleria d'Educació i Cultura de les Il/es Ralears no ingressas al 
Consel/ Insular de Menorca la quantitat de <<fins a 300.()()() Pts.» previstes al Conveni de I~ctivitat 
Esportiva Escolar 1986-87? 
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3) N.o R.O.E. 814/88, presentada pel Diputat Sr. Ramon Orfila i Pons, amb la formulació següent: 
«EIs continuats retards en el pagament de les subvencions i ajuts concedits als agricultors provoca 
problemes economics i desanima e/s pagesos de les /lles a l'hora d'acollir-se a les Untes d'ajut que 
estableix la Conselleria. 
Quines mesures ha pres o té previste s la Conselleria per tal d'agilizar aquests pagaments?» . 

4) N. ° R.O.E. 815/88, presentada pel Diputat Sr. Ramon Orfila i Pons, amb la formulació següent: 
«Quines actuacions ha empres el Oovern de la CA.LB. per tal de salvaguardar la legalitat vigent a 
les explotacions areneres?». 

5) N.o R.G.E. 783/88, presentada pel Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets, amb la formulació següent: 
«Quina ha estat l'actuació de la Consellena d'Educació i Cultura respecte a la problematica que plante
jo la Clausula IV3 pel que afecta a l'ensenyament i a les activitats docents en la lIengua de la nostra 
Comunitat Autónoma?». 

11) MocioDS: 1} N.o R.G.E. 780/88; presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, subsegüent a la interpel·/a
ció n. o R.G.E. 472/88, relativa a la protecció del patrimoni cultural de l'església católica a les Rles Balears. 

JII) IDterpeJ.lacioDs: 1) N. o R.G.E. 507/88, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la política 
de museus. 

2) N.o R.G.E. 596/88, presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM, relativa a la problematica de la droga. 

IV) Proposició DO de Llei: 1) N. ° R.G.E. 668/88, presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM, relativa a la 
problematica de restat de les Autonomies. 

1.-1) 
EL SR. PRESIDENT. 

Sres. i Srs. Diputats. Bones tardes. 
En primer lloc, comunicar que a la Junta de Portaveus 

d'avui hi ha hagut una alteració de l'Ordre del Dia, els Srs. 
Portaveus ho saben, i comen~am ja a desenvolupar el que 
tenim per a aquesta Sessió Plenaria d'avui. 

Comen~ pel punt 1 referit a Preguntes. Per formular 
la registrada amb el n? 813/88, sobre un projecte de repo
blació forestal de la Badia d'Alcúdia, té la paraula el Dipu
tat Sr. Ramón Orfila i Pons. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr. President. 
La prernsa de dia 15 d'abril retia compte de determinats 

acords presos pel Consell de Govern de la Comunitat Autó
noma, i entre aquests especificava que s'havia decidit arbi
trar una inversió de 1.028 milions de pessetes d'un -citaré 
textualment- «grandioso proyecto de repoblación forestal de 
la Bahía de Alcudia y las vegas de los pasos fluviales». 

Varem participar en els debats que van donar lloc a 
l'aprovació deis Pressuposts i especialment en el que es va 
debatre profundament els temes de quina activitat tendria 
aquest Govern en materia d'extinció d'incendis, de prevenció 
d'incendis i de repoblació forestal, i no consta va enlloc aquesta 
quantitat de 1.028 milions. Es per aixó que formulam la pre· 
gunta concreta, amb quins criteris i terminis pensa el Conse
ller d'Agricultura fer efectiu aquest Pla i quina coherencia 
té amb els Pressuposts aprovats de la Comunitat Autónoma? 

EL SR. PRESIDENr. 
Per contestar, té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultu

ra, Sr. Pere Joan Morey. 

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

Gracies, Sr. President. 
Efectivament, en el ConseR de Govern de dia 14 d'abril 

es va aprovar ja la éoncreci6 per als proxims 5 anys del Con· 
veni de Cooperaci6 per a la restauració hidrologiea forestal 
de les conques entre la Comunitat Autonoma de les BaleaI"S 
i I'Institut Nacional per a la Conservaci6 de la Natura, que 
va ser signat pel meu antecessor dia 23 de juny de l'anY 87. 
La concreció d'aquest Conveni es va fer, naturalment, des
prés de les discussions o deIs diaIegs amb ICONA, a Ma
drid, i es va arribar al pressupost següent: En els propeCS 

. l Mer-
5 anys. el programa d'acci6 comuna d'Espanya dins e de 
eat Comú. es repoblaran 1.556 ha., amb ~ cost lO' 

279.869.522, es construiran 16 unitats de dics en díf:re~ts e( 
rrenteres, tot aixo dins la conea de la badia d'Alcudia'3 Pde 
UD. valor de 96.605.942 Pts., es construiran 53 .581~· 1 
barrades per un valor de 498.860.942 Pts., es COns~8_ 
milions de pessetes d'obres auxiliars, en total, d'ex~u:ecieS. 
terial, 852.632.406 Pts., amb el 40/0 de costos. 10 elllS' 
35.305.456, i tot aixo suma 917.941.000 Pts. que t.n~~.OZ3. 
des amb el 12% d'IVA són, el 10% d'IVA són 11 . uebaJJs. 
totals pressupostats. 1.028.094.885 Pts. Part d'aques~el 87. eD 
com sap voste, es va comen~ en el pressupost del ~ 
aquests treballs es varen fer les obres del drenatge 

--rP 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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~ 'A!b fera, i és previst que es vagin fent tots aquests 
canal de 1 II u g de cinc anys, dins el projecte d'acció comuna. 
projeCtes al ar 

pRESIDENT. 
EL ~. la paraula el Sr. Diputat. 

SR ORFILA 1 PONS: 
EL GrAcies Sr. President. 

S . a interessant coneixer Sr. Conseller, com es repartei
,eOaportacions per part d'ICONA. d'una banda. i de 

~en es per part de la Comunitat Autonoma. En segon lloc, 
I altra, adaria coneixer si aquestes 1.556 ha. que repoblaran 
ens agr ' bli d arti'cul de terrenys pu es o seran e terrenys p ars, crec 
s~ambé és un tema prou important, i quin ha estat el cri
qu~ que ba guiat donar aquest ordre de prioritats i no un 
:~. Vull dir que es d~p~én de la .seva interve~ció que hi 
I aura practicament una uruca actuacló a través d aquest con
lcni de col·laboració ICONA-Comunitat Autonoma, j dins 

:quest programa d'acdó comuna, ~ en realitat. són 1.028 mi
lioos dedicats a una única zona de les mes Balears i d'una 
Ula també en concreto Quin és l'ordre de prioritats, quins cri
leris els han guiats a l'hora d'establir-Io? 

Grades. 

EL SR. PRESIúENT: 
Sí, el Sr. Conseller d'Agricultura té la paraula. 

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

Grades, Sr. President. 
Com sap voste, dios el programa d'acció comuna. hi ha 

diversos apartats i diversos programes, aquest n'és un. No 
·parlam del conveni Comunitat Autonoma-ICONA, sinó que 
:parlam d'un conveni referit a la restauració hidrologica i fo
restal de les conques de la Comunitat Autonoma de les Ba
lears, concretament d'una. Es va considerar que des del punt 
de viSta de preservació de tota la conca hidrogrwca d'Alcú
dia"que ab~ molt més que la ciutat d'Alcúdia, ab~ tota 
la conea en si,ainb totes les muntaIiyes i amb tots els torrents 
que van a parar a l'Albufera, consideravem que era una ac-
ció 'lriolt important que s'havia de ,fer per regular tot el cau 
~aigua 'que vaa parar a l'Albufera i .que fms fa pocs anys 

<>cava tota una sene d'.innundaéions- . de malifetés. 
Nosaltres :bem Qonat';prioritat al ¡tema'de ¡'Albufera, per-

~.és I'ÚDic pare natural que. en aquests moments tenim. de
'-''II!_GIL,:.I· ,ÍlQuesta acció hidrologica és, creim., summament im

J)Ortaot , per a aquest tema. 

> 

J~~) . 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el n!' 829/88, 
sobre el conveni de l'activitat esportiva escolar 1986-1987, té 
la paraula el Diputat Sr. loan López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Hble. Sra. Consellera. 
El conveni amb el Consell Insular de Menorca i el Go

Vern de les Illes Balears per desenvolupar l'activitat esportiva 
eScolar 1986-87, contempla va a la seva cláusula 3.a un punt 
qUe deía: «La Direcció General d'Esports del Govern Balear 
aportara a aquest programa un mrnm de 300.000 Pts.» 
300.000. Dia 14 d'octubre de l'any 87, de l'any passat, des 

del Consell Insular de Menorca es va escriure a la Direcció 
General, a la Conselleria de Cultura, exactament, demanant 
per quin motiu no s'havia procedít a l'abonament d'aquestes 
fins a 300.000 Pts. 1, a la vegada, la resposta que se'ns dona, 
que es dona al Consell Insular de Menorca era que la Direc· 
ció General d'Esports no té cap inconvenient a complir els 
comprornissos anteriors. 10 deman a voste si hi ha hagut uns 
motius imponderables que fessin possible que aquestes fins 
a 300.000 PtS. no es paguessin, i en qualsevol cas, si les pen
sen pagar qualque dia. 

Gracies. 

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

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

Sí, Sr. López i Casasnovas, no es va pagar la quantia 
de 300.000 Pts. perque no es van presentar en temps i forma 
els justificants corresponents. 

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

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Hble. Sra. Consellera. 
En temps i forma, figura a les estipulacions del conveni 

del 1987-88, on diu que dia 30 de juny s'hauran presentat 
els justificants per atendre després la subvenció de 500.000 
Pts. Pero al conveni de l'any passat, no hi havia cap clausula 
que fixés aquesta disposició. 1, en conseqüencia, el Consell 
Insular de Menorca va remetre els justificants per a impor
tants de fms a 300.000 Pts., i més encara, a l'espera que es 
poguessin abonar aquestes pessetes. Efectivament, va fer més 
endavant de dia 30 de juliol, ho va fer més enlla de dia 30 
de juliol, voste ho sap, pero obviament, aquesta contestació 
que ens diu que és practica habitual i procedent de l~ambit 
admioistratiuque en termini deIs 30 dies posteriors' a la fi
nalització de la vigencia de les activitats, en deguda forma 
a l'eXpedient justifiC;3dor de despeses es presenti, a~ és: 1Ul3 

qüestió que voste pot 00, ·com a prActica babitual,-qu~ .no 
ho és haJ;Jitual, per cm, atesos eIS precedents que ~ pero, 
iper cX~pI:e/eD materia de les justi:ticacioós de subvéncions 
en matetia (le bibüót,eQues, -estam' reálnlent--preoéupats j as
trirats de veure1:Om"lID conveni realment nQ s~ha:incompJert, 
no s'ba incomplert, perque,iliu fms a 300.000 Pts::,; si no hao 
ingressat ni una pesseta, obviament el cOnveni no s'incoÍO
pleix, pero és una presa de pel. Sra Consellera. quan com
pliran els acords prevists al ' conveni de 1986-871 

EL SR. PRESIDENT. 
Té la paraula la Sra. Consellera. 

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

Sí, Sr. López i Casas novas. Els motius pels quals no ha 
estat ingressada aquesta quantitat, en el conveni que voste 
diu, del 86-87, i relatiu a l'esport escolar, que tipificava com 
a maxima, mrnma a pagar, són: es va pagar ' que es va 
justificar, que corresponia a les mutualitzaciOl deIs esco
lars participants a la campanya «Prova un altre esport», se
gons les meves dades. En segon lloc; perque es tractava d'una 
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quantitat maxima i no fixar el conveni cap . tipus de limit, 
ni maxim ni mínim, es va lliurar justament el que es va jus
tificar. 1, en tercer lloc, en haver-se reclamat el pagament en 
data posterior a la de la finalització del termini de validesa 
del conveni i per no haver-se rehuts els justificants necessa
ris, no es va gestionar el pagament perque no es va poder 
fer, la reserva de crectit va desapareixer i, per tant, en aquests 
moments no podem abonar aquesta quantitat. 

1.-3) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per fonnular la pregunta registrada amb el n? 814/88, 
sobre retards en el pagament de les subvencions i ajuts con
cedits als agricultors, té la paraula el Diputat Sr. Ramon Or
ma i Pons. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr. President. 
Les dificultats burocratiques que entorpeixen l'agilitat que 

hauria de tenir l'Administracióa l'hora de donar :sortida aIs 
problemes que se li plantegen per part deIs administrats, fa 
que els pagaments de les súbvencionS: ajudes, ' f'lOS i tot la 
de diferents actuacions que rpugui emprendre la eonselleria 
d~gricultura en concret, es paguin amb un retard considera
ble, flOS i tot de diversos mesos. Aquest fet desanima, desin
centiva els agricultors a l'hora d'~-se a IMministració 
i posa en dubte aquell princ!pi de l'agilitat administrativa que 
hauria de ser respectat absolutaDlent. Per aixe) demanam qui
nes mesures ha prés o té previstes la Conselleria per tal d'agi
!izar aquest pagamento 

EL SR. PRESIDENT. 
Per contestar, té la paraula el Sr. Conseller d~gricultura. 

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

Grades, Sr. President. 
Efectivament, el Sr. Orma té raó, és un problema buro

cratic que, en la majoria de casos esdevé de reglamentacions 
o controls que exigeixen reglaments del Mercat Comú. En 
molts de casos, les 1ínies de subvenció, diguéssim les 1ínies 
més importants de subvencions, són subvencions que prove
nen del Ministeri i estan originades en virtut del Reglament 
del Mercat Comú. La burocracia de la tramitació d'aquestes 
subvencions és complicada, en el darrer any el Ministeri ha 
decidit informatitzar-ho, és a dir, nosaltres transmetrem al 
Ministeri els expedients, no físicament, sinó en fonna de cintes 
computeritzades, aixe) ha suposat que nosaltres hem hagut 
de fer tota una reforma interior de la Conselleria per tal 
d'adaptar-nos a la computerització de tot aixo, i després, un 
cop aprovat l'expedient, per nosaltres i per Madrid, ve el mo
ment en que Madrid lliura el fons, via Banc d'Espanya, els 
fons a la Conselleria d'Hisenda de la Comunitat. 1 la Con
selleria d'Hisenda, immediatament ens dóna a nosaltres co
neixement, i nosaltres pagam. 

Hi ha molts de casos en que nosaltres tenim presentada 
tota la documentació de linies d'ajudes senceres, correspo
nents a rany 87 i a la data d'avui encara no hem rebut els 
diners, per tant, difícilment podem pagar. Pero no obstant 
aixo, el problema que voste assenyala, jo he explicat la cau
sa del problema, l'efecte és que efidentment hi ha aquesta 
desmoralització, que quan a un pages se l'obliga a matar la 

seva vaca perque té tuberculosi í estan sis mesos a pagar-li 
la indemnització corresponent, no fa massa ganes que la gent 
tengui ínteres a sanejar la seva cahanya i, per tot aix6, al 
Consell de Govem de díjous passat varem tractar aquest tema, 
que nosaltres consideram politicament preocupant i bumera_ 
ticament necessari d'agilizar, en allo que puguem, i, per tot 
aixo, el Consell de Govem va prendre una resolució, perque 
en mateix cas es donava en un altre aspecte, a la Conselleria 
d'Obres Públiques per tal que la Conselleria d'Agricultura i 
la d'Obres Públiques remetessin a la ConselIeria d'Hisenda 
tot un memorandum de les principals linies on hi ha proble_ 
mes de pagament, perque la Conselleria d'Hisenda estudias 
sistemes d'agilizació burocratica d'aixo. 

EL SR. PRESIDENT. 
Sí, té la paraula el Diputat Sr. Orflla. 

EL SR. 'ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr. President. 
Deixant de-banda algunes novetats que'el Conseller ens 

ha aPortat reSpecte de cóm es relacionarien a Madrid i pér 

agilitar aquestes qüestions, hi ha un fet de que el Conseller 
ens ha parlat, que és prou important. Quan un pages ha de 
sacrificar una vaca perque se li ha trobat tuberculosi o bru. 
cel·losi i esta onze, dotze i de vegades catorze mesos a co
brar, se li lleven absolutament les ganes de participar en 
aquestes campanyes de sanejament, que són obligatories i a 
les quals evidentment hi ha una obligadó moral de sacrifi
car les vaques de fonna immediata. Afro ha desincentivat, 
i no poc, l'exit d'aquestes campanyes i ja que parlam d'unes 
quantitats no molt altes, tampoc, en aquest cas, les campan
yes de sanejament ramader de l'any 87, van representar sim
plement 47 milions de pessetes, s'hauria de cercar la fórmu
la perque, immediatament que el pages presenti el certificat 
de sacrificio per part del veterinari titular del poble i de l'es
corxador homologat, diriem, que tengui el permís per fer
ho, automaticament se li hauria de fer efectiva la des pesa 
o al maxim, el més aproximada possible; ja saben vostes que 
s'ha de fer una valoració d'aquesta vaca, i ayO de vegades 
podria dificultar que se li abonés la quantitat exacta, pero, 
almanco, una quantitat de referencia, per una qüestió molt 
concreta: un pages que sacrifica deu, quinze, i en algun cas. 
que jo he vist personalment, trenta vaques, de cop, necessita 
automaticament comprar-ne de noves si no vol quedar a la 
ruIna més absoluta, i pe! comprar-ne de noves necessita aju
da, si, a més, la subvenció que ja és petita per al sacrifici 
que ha fet, se ti paga després d'un any i mig, dífícilment po
drem tenir la seva col·laboració i no ho oblidem, és absolu-
tament vital si volem continuar amb aquestes campanyes de 
sanejament ramader. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per a la contrareplica, té la paraula el ConseIler d'Eco

nomia i Hisenda. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Ale
xandre Forcades i Juan): 

........... ..... intervenció del Sr., Morey i veient la seva preO
cupació, jo ti vull dir que en primer terme, hi ha bagut uD 
problema per part meYa, i és que, efectivament, quan varelJ1 

preparar e1s Pressuposts, em diuen avui mali, perque és ~ 
tema que ens havia preocupat fa quinze dies, en general, qll 
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~ 
t que aquest tema figuras en els Pressuposts, 

. dernaoa l" 1 d" lo'bBVlc.n • Jo vaig ser roo t. restnctlU en e tema mgres-
• fl1 a logréS¡ mes que havia V1Scut el mes de setembre. Ales

pels prob e en aquests moments, jo em plantejaria, efec-
si fos ara, al d" bOres, . orporar aquest tema pressupost mgressos 

úvarnent. ':utat, i abó s'haguessin evitat set o vuit mesos 
de la Com 

de retardo a és que, efectivament, com ha clit el Sr. Morey, 
El tero di . d d C eral fa quinze es, per pnmera vega a, ues on-

en pl~ ge~b~ públiques i Agricultura, es varen queixar de 
cl:S~n els e.xpedienta de pagament, aleshores, com que 

ret ent s'han fet detenninats esfo~os per agilizar, jo vaig 
~ mesurar el tema, vaig demanar, es va prendre un acord, 
va er 'nze dies, que els deu expedients més dillcils, més retar
~ :~e cada Conselleria se'm lliurassin. Possiblement el Sr. 
~ ~ ero va parlar personalment i verbalment fa devers deu 
d' ~ d'aquests problemes, aleshores jo he volgut separar el 
t 1~ perque una cosa és un expedient normal de pagament, 
¡eaquest tipus d'expedient que ve involucrat, com ha explicat 
11101t bé el Sr. Morey, que en el moment en qu~ I'Bstat el 
d6na la subvenció, s'han de generar els ingressos, j aleshores 
hi ha tot el problema següent de l'expedient, la fiscalització, 
elC" etc. 

Per al cas coneret que voste apunta, havíem pensat crear 
un Decret conjunt, Agricultura i Hisenda, perque en aquests 
casos que voste ha esmentat, s'anticipas la subvenció a l'agri
cUltor o ramader, amb independencia que els doblers de Ma
drid haguessin arribat o no. Aixo és una mesura concreta, 
D9 vol dir que no hagi altres tipus de mesures generals, com 

' ~exemple, que dia 1r de maig s'ha posat en marxa, i 
ni,agradaria fer una presentació als parlamentaris, el nou sis
tema de comptabilitat descentralitzada, de forma tal que, en 
termes generals i per a altres expedients la reserva de crMit 
es fa des de cada Conselleria, la Conselleria té una tramita
ció pe,!' pantalla de la situació, eosá que estalvia temps, i, 
per altra part, per a mi ha estat un toe d'atenció que analit
¡uem en el cas concret de la ramaderia, farem aquest decret 
tonjunt i en els altres casos, analitzarem aquests deu expe
~ts més difícilS 'P,Ct veure teaJmentsi rpodem mesurar fefi
~ de les mesures preses. 

) I 

Pe!' formular la, pregunta registrada amb el n? 815/88, 
SObre la legalitat vigent a les explotacions areneres, té la pa
rauta, una altra vegada, el Diputat Sr. Ramon Orma i Pons. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Grades, Sr. President. 
El boom de la construcció ha disparat l'extraceió d'are

na a diferents 110cs de les nostres illes. Aquestes explotacions 
~~eres no sempre s'adequen o respecten el que preveu la 
egtslació vigent en materia d'extraccions areneres, permissos 
l'Q~cipals, permissos de l~dministració Autonómica, de l'Ad
~tració Central, també, i sobretot partint de la im~or
ancla que té l'explotació a unes zones que solen ser preciSa
lllent t'ragils, cOm són les dunes d'arena. Per aco demanarn 
QUines actuacions ha pres el Govern per fer respectar aques
ta legislació yjgent. 

EL SR. PRESIDENT. 
Sí, per contestar té la paraula el Conseller d'Indústria, 

Sr. Gaspar Oliver. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<; 1 INDÚSTRIA (Gas
par Oliver i Mut): 

Gracies, Sr. President. 
Sr. Orfila, positivament estic ben conven¡;ut que voste 

sap que no tenim competencies en materia d' indústria, per 
tant, jo crec que aquesta pregunta tal vegada hauria d'haver 
estat retirada. Únicament teIljm competencies en mines, i les 
canteres són inciases en nlines, en el que fa referencia al medí 
ambient industrial, ja que una cantera o una mina és consi
derada com una indústria i res més. Qui dóna les autoritza
cions, qui dóna el permís, endemés de ser el mateix Ministe
ri, a través de la respectiva Direcció d'aquí d'Indústria i del 
mateix Ajuntament, per a la llicencia municipal, ni Indús
tria ni el Govern de la Comunitat dóna ni autoritza cap ex
tracció d'arena, ni de cap cantera ni de mina en qüestió. 

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

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr. President. 
Ha suposat bé el Conseller, sé que l'Adrninistració Auto

nornica té unes competendes limitades en aquesta materia, 
pero hi ha unes competencies que sí són de la Comunitat 
Autonoma, concretament voste ho ha dit, de medi ambient, 
seria molt important que es comprovés, que hi hagués una 
comprovació exhaustiva que cada una d'aquestes explotacions 
areneres compleix allo que preveu la llei, en concret, en ma
teria de restitució paisatgístiea. Voste deu saber que abans 
de donar un permís, la Direcció Provincial del Ministeri d'In
dústria, exigeix que hi hagi un acord o un informe favorable 
de la COnUssió de Medí Ambient on quedi ciar que s'ha pre
sentat aquest informe, aquest pla de restitució paisatgís~ 
i que. fms i tot, s'ha de fer, en principÍ. un dipbsit m()De~ 
o un aval báhcári s'ha de presentar pel' tal d'assegurar~ que 
si no es fa aquesta restitució paisatgísiica ¡e¡ ~art. de l'em
presari, per part de qui fa l'explotáció, la pugui fer lMiñi
nistració. Hi ha casos flagraiíls demoStreJi ' es fa el 
contrari, en concret, a Son Sena de Marina hi ha bagut de-
núncles~ a Santa Margalida, en el sentit qué sembJa qúe DO 

es compleix aquesta qüestió, ha sortlt, fins i tal, de forma 
repetida a la premsa. A l'illa de Menorcá, en cóncret, bí ba 
una explotació d'arena a Tirant que. per no tenir,:' o t~ ni 
tan sois, permís municipal adequat, almanco, i aixl ho ha 
reeonegut el mateix Ajuntament, ates que ha amoat a reco
neixer fms i tot que, segons les Nonnes SubsidiArles que té 
en aquest moment, no podría existir aquesta explotació, i tam
poe, per altra banda, en aquesta en concret que ti die del 
municipi d'es Mercadal, es va fer la necessiuia restitució pai
satgística, que no és un pla que s'hagi de fer quan ha aca
bat, quan es dóna per finalitzada aquesta explotació, sinó 
que s'hauria de fer, s'ha de fer una restitució al ritme que 
es fan les extraccions. 

Nosaltres pensam que el Govern hauria de ser super
estricte amb l'exigencia d'aquests deposits d'aval, perque 
aquesta restitució, si no la fan els particulars, i moltes vega
des no es plantegen fer-la, procuras sin que l'hagués de fer 
l~dministració, encara que només fos a nivell de pressió mo-
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ral, crec que és un deure importantíssim d'aquest Govern. 

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

EL SR. CONSELLER DE COMER<; 1 INDÚSTRIA (Gas
par Oliver i Mut): 

Completament d'acord, Sr. Orfila, pero voste em parla 
de coses en que, per desgracia, per desgracia, ho he de dir 
així, no tenim competencies. Jo el convidaré, li proposaré 
que m'acompanyi quan negociem les noves transferencies, per
que voste expliqui totes aquestes coses al Ministeri. Quant 
fa la negociació de les transferencies, els informes jurídics 
a favor i en contra. és a dir, fets per nosaltres, a la Comuni
tat, i fets pel mflteix Ministeri, em cregui que varen ser molts, 
pero, efectivament, quan es va redactar I'Estatut d'Autono .. 
mia, cree que el legislador d'aquell moment tenia la intenció 
que la competencia en min~ fos a la Comunitat, pero es 
va P,OS;u. él term~ «indústria» ~ient que aquest CODCept:é' am
plieriglobava també mines, pérque sempre quan s'ha parlat 
de mines aquí, a la Comunitat, sempre s'ha parIat d'indús
tria o se'n parlava abans, pero si realment feim~una lectura 
minuciosa de l'Estatut d'Autonomia la paraula «mines» no 
figura enlloc, evidentment, nosaItres ens aferrarem que dios 
I'esperit del legislador, deIs que redacta ven l'Estatut d'Auto
nomia es volia dir que hi hagués mines, pero realment aquesta 
competencia no la tenim, si no la tenim, poca cosa padem 
fer. No ens diguin que anem a vigilar el compliment quant 
a la rehabilitació, que endemés aixó ve donat per llei, i real
ment qui ha de vigilar que es compleixi la llei, és qui dóna 
l'autorització. 

1.-5) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la Pregunta registrada amb el n? 783/88, 
sobre problematica que planteja la clausula IV3 pel que afecta 
l'ensenyament i les activitats docents en la llengua de la nos
tra Comunitat Autonoma, té la paraula el Diputat, Sr. Se
bastia Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Sí, graci'es, Sr. President. 
El Reial Decret 295 de l'any 88, publicat dia 4 d'abril 

d'enguany, al Butlletí Oficial de l'Estat, dóna compte d'un 
conveni de cooperació entre el Ministeri d'Educació i el Mi
nisteri de Defensa de l'Estat Espanyol. A través d'aquest De
cret ens trobam que tres centres educatius de les Illes Ba
lears concretament de Palma, un centre de Pre-escolar, un 
centre públic d'EGB i un institut de Batxillerat, s'hagin de 
fer totes les activitats en llengua castellana i que, arnés, l'en
senyament de la nostra llengua en aquests centres es fara 
d'acord amb la normativa vigent, pero anunciant un pla ex
cepcional d'exempció a l'ensenyament de la nostra llengua. 
Entén aquest Diputat i el Grup PSM-EEM que és un Reial 
Decret amb franquesa contrari a la Llei de Normalització Lin
güística a les Illes Balears, contrari, fins i tot a certs precep
tes constitucionals i que requerirla del Govern de la nostra 
Comunitat, i per aixo feim la pregunta, que plantegi recurs 
contra aquest Reial Decret del Govern Central perque atempta 
les mínimes llibertats, en aquest cas lingüístiques del nostre 
poble. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar, té la paraula la Sra. Consellera d'Educa_ 

ció i Cultura. 

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

Gracies, Sr. President. 
Sr. Diputat. Tan aviat com varem tenir coneixement de 

l'existencia d'aquest Reíal Decret 295 del 1988, de 25 de mar!;, 
que es va publicar en el BOE dia 4 d'abril del 88, varem 
procedir a analitzar, i en principi ens semblava que el seu 
contingtit, i especialment pel que feia al tema ensenyament 
en llengua propia i a la concessió d'exempcions, podia, de 
quaIque manera. interferir o vulnerar la nostra legislació ba
sica. Efectivament, tant l'Estatut d~tonomia de les mes Ba
lears, a l'articIe 10.21 i' en el 14; com la mateixa LIei de Nor
malització Lfugüística i d'aItres disposicions menors, 
estableixen la competencia exclusiva d'aquesta Cómunilat 
Autonóma respecte de l'ertSenyament de la ,Uengua ~ta.liuia 
i la concessió de les ex:empcions en aquesta materia. En co 
seqüencia, en data 25 d'abril del 1988, és a dir, data anteri . 
a la que vostes formUlen aquesta Pregunta, cosa que es pot 
comprovar, es va demanar que es fes un estudi, un dictamen 
juÍidic, per tal de veure si el que creiem es confirmava. Aquest 
primer informe jurídic ens ha confrrmat les nostres sospites 
i reconeix una cIara vulneració de les nostres compet~ne1es 
per part de l'esmentat decreto Per tal d'assegurar-nos al ma
xim, hem demanat un altre dictamen aIs serveis jurídics de 
Presidencia, i si aquest dictamen jurídic ens confmna el que · 
pensem, al proper ' Consell de Govern durem una proposta 
raonada per tal d'impugnar l'últim paragraf de la clausula 
IV.3 del Reial Decret 295/1988, de 25 de mare. 

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

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí. Gracies, Sr. President. 
Les coses són com són. És cIar que es facin els dicta

meos jurídics que es facin, és evident l'anticonstitucionalitat 
fins i tot d'aquest Decret del Govem Central, i hem de felici
tar la coincidencia entre el nostre Grup o aquest Diputat en 
aquest cas i la Conselleria, que aquest Decret és terriblement 
perillós i contrari a la nostra legislació, i pregar que es faci 
publicitat de l'actuació de la Consdelleria, o del Govern, ja 
que fins ara, no se n'havia fet publicitat i urgir que rapida
ment es posi en marxa tot l'entramat d'impugnació del Decret. 

II.-l) 
EL SR. PRESIDEN1: 

Acabat el capítol o el punt 1 referit a Preguntes, passaJll 
al II que té per objecte debatre la Moció n? 780/ 88, presen
tada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, subsegüent a la 
Interpel·lació n.o 472/ 88, relativa a la protecció del Patrirno
ni Cultural de l'Església Catolica a les Illes Balears. 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa-
raula el Diputat Sr. Darnia Pons i Pons. , ,? 

Sr. Secretari, vol procedir a fer lectura de la MOCIO. 

EL SR. SECRETAR! PRIMER: eS 
«El Patrimoni Cultural de l'Església Catolica a les I~ó 

Balears presenta. a ]'hora destablir-ne mesures de proteCC1 
, 
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~& derivarles sobretot de la seva vastitud i com-
ti di[iCultatstrimoni que s'estén fins al darrer racó deis 

s;ee.(itat . yn 1"; i comprén un nombre impressionant de con
fe,rilOriS J~~tónics. col·leccions impressionants de llegats pie
¡uO • ~~~ltÓriCS, 1nnombrables peces d'art decoratives, aplecs 
, rícs I es taIS alllarg de segles ... no pot esser tractat amb pre
d~rneDd protegir-lo de forma global i immediata. Contra
Ien>Jons de mana establir-ne un programa de prioritats i, a 
riafllellt ,e concentrar J'actuació en algunes arees que recla-

. a mes, al . méS atenció urgent per t que no actuar-hi sense de-
meO U~gnificaria entorpir el funcionament de la vida cultu
mor:e :es Illes Balears, i, a més. a més, exP.os~ ele~ents 
J3l l Patrimoni a una degradactó o destruCClÓ rrreveISlbles. 
d'aqtJ~ vida cultural de les Illes Balears exigeix comptar amb 

ncios adientment conservats i que puguin esser consul
U): :ense entrebanCS peIs investigadors. !.!exigencia de comptar 
la b un sistema d'arxius modern s'ha fet més patent d'en~ 
:rn la creació j progressiva consolidació de la Universitat de 
1; Illes Balears. A més deIs mvestigadors, les generacions uni
~ itAries de les liJes Balears s'han t~format en bona part 
en grups de recerca que de forma crelXent consulten els fons 
arximúcs insulars -i de forma particular els de Palma
aJT1b el resultat que el veU sistema d'arxius s' ba vist comple
I8lllcnt desbordat per fallau d'estudiants que bi duen a ter
me els seus treballs. 

Dins el patrimoni arxivístic insular, els arxius eclesias
tic!¡ hi ocupen un lloc rellevant. 1 de forma especial l'Arxiu 
Diocesa de Mallorca. En el marc d'una voluntat de protegir 
el Patrimoni Cultural de l'Església Catolica a les Illes Ba
lears. establerta per a1s poders públics tant per la Constitu
ció com per l'Estatut, és sens dubte -al marge d'a1trs 
actuacions- la conservació, ordenament, pratecció, catalo
&aei6 i divulgació deIs immensos fons de l'Arxiu Diocesa de 
Mallorca una de les arees que ba de gaudir de prioritat. 

En el conjunt de les Illes Balears, eIs fons arxivístics de 
la DiQcesi de Mallorca tenen una situació predo~t deri
vada de l'extensió territorial i del nombre de parrOquies com
~ dios aquesta area diocesana. A més d'~tres fons de 
~ interes, l~u Diocesa de Mallorca concentra aVui els 

• liistorics- .de to~ tes parroqui~ mallorquines, parti,
éularment els llibres de baptismes. matrlmonis i defuoéions 

del s~e XVI, de ~o~ul ,?1>ligada~r ~8 inv~gadors 
la demOgrafía, familia. 'cte.. de-MaUo . ~~ 8@J1 óp'

es lroba ~vui en conpj . ons ab~olutam~ in~d~~ 
lacjó- a la impq,.áaIl,ci3l <iels eus:fons ! a ~~ent:d 

da generada sobretot per l'impuls de la investiga~ó his
tOrica impulsada fonamentalment -per la universitat de les mes 
Balears. Situat al Palau Episcopal, la sala de lectura presen
ta una iluminació insuficient i un ambient bumit que fan pe
nosa la tasca deIs investigadors. Els fons de l'Arxiu Diocesa 
~s troben allunyats de la sala de lectura, fet que entorpeix 
a seva consulta. Els locals que els acullen presenten un a1t 
~rau d'hu.m.itat. Bis prestatges de fusta i els trespols també 
e material inflamable podrien donar Hoc a perill d'incendis :nb co?,')eq~enci~ .~tastrOf~ques i irre~eiables per al no~

I e patrunom arx1VIStiC. lbt 1 comptar Ja amb alguns cata
egS PartiaIs, manca un Cataleg General. El fitxer, tot i que 

sUpera les dues-centes mil fitxes, és encara ben Iluny d'esser 
cornpJert. 
1 Per tot aixo, i d'acord amb la InterpeHació relativa a 
a Protecció del Patrimoni Cultural de l'Església Catolica a 

b 

les Illes Balears, el Grup Parlamentari SOCIALISTA presen
ta la següent Moció: 

El Parlament de les Illes Balears acorda: 
l.-En el marc de les actuacions de la Conselleria d'Edu

cació i Cultura del Govern de la Comunidad Autonoma per 
tal de protegir el Patrimoni Cultural de l'Església Catolica 
a les Illes Balears sera una de les arees preferents la relativa 
a la ubicació adient, ordenament, protecció, catalogació i di
vulgació de l'Arxiu Diocesa de Mallorca. 

2.-La Conselleria d'Educació i Cultura, amb l'assesso
rament de la Comissió Mixta Comunitat Autonoma-Diocesi 
de les Illes Balears, elaborara un Pla d'Actuació relatiu a l'Ar
xiu Diocesa de Mallorca que sera remes com a comunicació 
al Parlament per a debat davant de la Comissió pertinent 
en el primer període de sessions del 1989. 

3.-El Pla d'Actuació relatiu a l'Arxiu Diocesa de Ma
llorca haura de contemplar la seva ubicació en un local adient, 
la programació del seu ordenament, sistemes de protecció, 
edició del seu cataleg i previsions d'informatÍtzació. 

4.-El Govern de la Comunitat Autonoma, en el Pro
jecte de Pressuposts per al 1989, inclouddes partides perti
nents per iniciar les actuacions previstes en relació a l'Arxiu 
Diocesa de Mallorca». 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 
Quan preparava la Moció derivada de la InterpeJ.lació 

en relació amb Protecció del Patrimoni de l'Església Catoli
ca a les Illes Balears, repassava, com tenc per costum fer, 
les disponibilitats pressupostaries que té la Conselleria de Cul
tura per tal d'actuar en aquesta area. 1 és evident, i abans 
que m'ho digui la Sra. Consellera, ho diré jo. mateix, que 
avui per avui les disponibilitats pressupostaries són absolu
tament escafides, no per afrontar la protecció, que cree que 
vaig dir quan presentava o formulava la Interpel·lació que 
no bastaría ni tot el Pressupost de la Comunitat Autonoma 
per dur-ho endavant, pero no per aixo. no perque ens tro
bem davant un pressupost escafit, hem de renunciar a un 
plantejament realista i comen~ar a incidir en un camp .que, 
essent el patrimoni ~ultural ,Olés important ~e totes les mes 
Balears, no bi ha, en absolut, cap actuació de la Coillunitat 
Autónoma aVlli per avui. . 

Ell>J:essu~st; pef pqSafI un exeml'lé ~fiG, de fa Con 
selleriaüe ~ to el presjl.fPOst; p,r3o:ti~em-,no basta
tia niper llevu la PQ S del patriino)li . d~)!EsgJéSia-Católica, 
~ aOllár l.Illa'imafge grafjéaJ de1-11101um. de la impdJt¡\naa, 
de les diIÍlensiens que té aqu-est patrlrnoni Pet tafit, ~em 
un area 00, amb un míÍ1iril d'mversió, obtinguem unS resul
tats que permetin ~ o, millor dit, Comen~ a aetuar, 
per .part de la Comunitat Autonoma, que té l'obligació de 
vetllar del patrimoni cultural, sigui quina sigui la seva titula
ritat, d'acord amb el que mana la Constitució, i també per 
comen¡;ar a dur endavant el mandat constitucional d'establir 
relacions de cooperació amb l'Església Catolica i donar a 
aquesta Comissió Mixta Església Catolica o Diocesi de les 
Illes Balears-Comunitat Autonoma, una dimensió real i efec
tiva. 1 repassant on podríem trabar aquesta fórmula magica 
d'un mÍnim d'inversió amb un maxim de resultats, vaig re
cordar que a la Diocesi de Mallorca, Diocesi absolutament 
hegemonica dins les Illes Balears, hi havia un gran diposit 
documental que es trobava absolutament desproporcionat en 
relació amb les necessitats de la investigació d'avui. 
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La Universitat de les Illes Balears, que es va consolidant 
lentament, ha generat, ha hem explicat a la presentació de 
la Moció, unes necessitats d'investigació, una voluntat de co
neixer quin és el nostre passat, no només el de Mallorca, en 
aquest Arxiu Diocesa de Mallorca, com veurem, hi ha molt 
més que Diocesi de Mallorca, i inevitablement aquests inves
tigadors particularment a l'epoca compresa entre el segle XVI 
i el segle XIX, no poden donar una sola passa, no poden 
fer una sola investigació rigorosa de la realitat histórica de 
Mallorca i de les Illes Balears en general sense passar neces
sitriament per aquest Arxiu Diocesa de Mallorca. 

Com es troba avui? A l'exposició previa a la Moció, hem 
vist un panorama bastant desolador. Aixó contrasta amb la 
importancia d'aquest arxiu. Aquest arxiu té dues bases fo
namenta1s: l'activitat de la mateixa Di6cesi de MallofC3, vos
tes ''saberi , que sobretot a l'antic regim la figura d'un bisbe, 
el'e8p, ()~uoa.I>iOce'si era una figura absolutament foJ;iameIi
tal, no només per a la vida absolutament religiosa, sinó per 
a tota la vida 4una socieW;. ~ tan4la Di~ mátclXa va 
generar un volum documental ~-ent importantISsim. Pero 
és 'Q'#Cm ha més, tots els ai'XinslUstorics' dé' les parroquies 
de Malloros, pricticament tots, són avui dépositáts á l~ú 
~ de Mallorca. lIi ha un ceQtenar llarg de parroquies 
diguem-ne históriques, avui, si no vaig errat, a Mallorca, n'hi 
ha 162, i aquest centenar llarg"d'amüs patroquiaIs són de~ 
positats a l~u Diocesa. Per tant. tota la histOria de Ma
llÓ«:a ha de tenir coro a punt de referencia l~u Diocesa. 
Hi ha, per tant. una necessitat que sigui ordenat, que sigui 
conservat, que es pugui consultar, que els frtxers siguin adients 
i que, evidentment, comencem a parlar d'informatització, per
que a l'any 1988 el futur pertany a la informatica i particu
larment en el camp deIs arxius és molt important la infor
matització per evitar el cost huma que impliquen els arxius 
que no són degudament catalogats i informatitzats. 

Que s'ha fet fms ara? S'ha anat treballant com s'ha po
gut, amb molt poca gent. practicament amb una sola J:¡erso
na, que és el Sr. Joan Rosselló i Lliteras que, per cert, forma 
part de la Comissió Mixta Església Catolica-Comunitat Auto
noma, referida a les Illes Balears, i tenim una ordenació su
maria Hem parlat que tenim més de dues-centes mil fitxes, 
l'Arxiu és en general, consultable, peró, en quines condicions?, 
en condicions absolutarnent preciuies. Les condicions de con
servació documental no garanteixen la contimütat d'aquests 
documents. Els investigadors tenen un horari limitadíssim, 
dimarts, dijous, dissabtes, de deu i mitja a una del matí. La 
consulta d'un llibre, entre que es demana, a partir d'aquesta 
hora, i se serveix, de vegades passen quaranta-cinc minuts 
o una hora. Les tesis doctorals, la investigació que genera 
aquesta Universitat de les Illes Balears es veuen entorpides, 
es veuen obstaculitzades. Per tant, hem de dur endavant una 
acció cIara i energica per acabar amb aquesta situació ter
cermundista. 

Em deia aquest mateix arxiver que esta empegue!t, quan 
vénen persones de I'Europa de més enlla deIs Pirineus, i en 
solen venir algunes, a investigar temes de Mallorca i es tro
ben que han de consultar aquestes més de dues-centes mil 
fitxes, i darrera dues-centes milt fitxes, hi ha més de dos
cent mil documents, que són, per donar una imatge grafica, 
col·Ioeades totes dins miserables eapses de sabates. Aixó és, 
per tant, una situació absolutarnent impresentable i a la qual 
la Comunitat Autónoma, en la part que li correspon, en 
col·laboració amb l'Església Catolica, hi ha de posar remei 

amb urgencia. 
Que s'ha de fer? En primer lloc, entrar en coneixement 

de la materia, considerar que els arxius són arees preferellts 
d'actuació de l'activitat de la Comunitat Autónoma en rela_ 
ció amb l'Església Católica. 1 concretament amb I'Arxiu Dio_ 
cesa de Mallorca elaborar ja un pla d'actuació, pla d'actua_ 
ció que implica unes despeses mínimes, perque en materia 
d'ordenació, catalogació, publicació d'aquests catillegs, infor_ 
matització d'arxius, avui en dia, els descobriments no s'han 
de fer a Mallorca, no s'han de fer a les Illes Balears. S'ha 
treballat molt, hi ha unes normatives generals que coneixen 
els arxivers i, en conseqüencia, aquest pla d'actuació és d'ela_ 
boradó relativament rapida i senzilla. 

I que ha d'afrontar aquest pla d'actuació? Ha d'afron. 
tar un local adient, no pOdem tenir arxiós en un perill d 
ser devorats penin .mcendi, n' ppijem télúr ar:xius onla b 
mitat' podreix el$ documents, no podem tenir centeoars de 
mil de fitxes dins capses- ae sabates, no podem teni.r sal 
d'investigíu:ió i sales' de lectUra díiís' un Do<: ñ.umit. i els 
saré un altre ~ple grMic: e rebat del PaPá Joan Pau 
va ser penjat al seu mament i, avui en dia, ha hagut de s 
despenjat senzillament Perque s'havia podrit a causa de 
humitat. 

Per tant. parlam d'una mea d'actuació necessitria, par
lam d'una ilrea d'actuació 00, amb una despesa relativameru 
petita, es pot comen~ar a posar remei per etapes, evidenl
ment, a aquesta situació. 1, pe! aixo, un cop elaborats aquests 
plans d'actuació proposam senzillament que l'any 1989 hi hagi 
un eompromís d'obrir unes partides pertinents per iniciar les 
actuacions previstes en relació amb lj\rxju Diocesa de Ma
llorca. És, per tant, una Moció realment molt modesta d'ob
jectius, sap perfectament que no podem afrontar, ho hem 
dit abans, la proteeció global de tot el patrimoni, fms i tot, 
hem estat tan modests que, a nivell d'arxius, ho hem con
centrat a l'arxiu més important de I'Església i concretamenl 
situat a Mallorca, no per raons de centralisme, sinó perqu~ 
a Mallorca és allá on hi ha major nombre de parroquies. 
el volum de la documentació és el més gran i també perqu~, 
havent-hi la Universitat de les Illes Balears radicada a Pal
ma, la demanda deIs investigadors és realment molt més 
elevada. 

En aquest sentit, hi ha hagut unes esmenes, per part del 
Grup del PSM-EEM, que ens proposen substituir en els qua
tre punts l'expressió «Arxiu Diocesa de Mallorca)) per «Ar
xius Dioeesans de les Illes Balears»). Jo els voldria fer una 
reflexió: em pareix moIt bé -acabaré ara, Sr. President
que siguin arees preferents d'aetuació, com diu el punt pri
mer, en reIació amb les activitats de la Comissió Comunitat 

Autonoma-Església Catolica a les Illes Balears, ara bé, heIll 
de pensar que qui molt abraca, poc estreny. no tenim capa
citat ni d'ordenar, a fons, el mateix Arxiu Diocesa de M~
llorca, i molt menys podríem afrontar l'ordenació i situaCló 

en condicions adequades deis Arxius Diocesans de les nJeS 
Balears. Per tant, jo els demanaria que, acceptaríem l'esIll~ 
na al punt primer, pero que en els altres punts iniciem seOZl' 
llament una actuació, cree que seria pilot, seria una expe' 
riencia interessant en relació amb l'Arxiu Diocesa de MallorcB! 
perque de res no ens servirla tenir tres arxius mig ordeoalSo 

perque cap no, ens podria donar el servei necessario r9 
Esper, per tant, que per part de la Conselleria hi h~ 

el suport pertinent a aquesta Moció que significaría una P 
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~ 
lnció amb la protecció del Patrimoni de l'Es

t eJl re 
eI1da~ AUca. . 

'11 cat", . 
gIéSJ MolteS grACles. 

pRESIDENT. 
e!- S~· ha presentada una esmena, registrada amb el n? 

fli del Grup Parlamentari PSM-EEM. Per defensar-Ia, 
946/ 88 arauJa el Portaveu, Sr. Joan L6pez 1 Casasnovas. 
t~ la P 

SR LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
eL . 'd S . S Di Grades. Sr. ProSl ent. res. 1 rs. putats. 

Les nostres esmenes s'han presentades en funci6 de ¡'ex.is
'a d'un patrimoni cultural de l'Església Catolica a les llles 

:~. coro diu J'exposici6 de motius. amb una Comissi6 
rvfixta i enteníem que un pla com el que es demana en una 
MOci6 els punts de la qua! compartim, en fons i forma, Ue-

t d'aquesl petit detall, pensavem que havia de contemplar 
:::nenys en allo que significava el disseny de l'actuaci6 en 
palItíca d'arxius, les II1es Balears al completo Pensam que a~o 
és una reina que es pot dur sense massa entrebancs, que la 
visita aIs Arxíus Diocesans d'Eivissa i Formentera i de Me
norca completarla també la idea de la riquesa que s'ubiea 
en aquests fons, en aquests llocs, i també constataria les de
liciencies que, efectivament, també tenen els altres arxius. 

'Thnmateix, nosaltres volem assenyalar, per exemple, que 
a Menorca, l~u de la General Universitat es va cremar, 
1'lJIly 1558, es va cremar per l'atac deis turcs, i, en conseqüen
da, els investigadors que volen entrar a l'anMisi de documents 
anteriors a aquesta data, del segle XVI, han d'acudir a 1'Ar
xiu Diocesa, és un punt, també fonamental, com ja ho ha 
dit el Portaveu del Grup SOCIALISfA, amb el tema de 1'Ar
DU de Mallorca. 

Efectivament, aquests arxius són importantíssims, pero 
també comprenem que el món no es va fer en un dia, espe
rem que a! dia tercer o al dia quart, eIs anUus de les illes 
menors també puguin entrar en la salvaguarda i, en conse
q(I~noia, entenem que un pla d'etapes ha de comen~ per 
lila on hi hagi 1Dla prioritat més inmediata, i sabem que la 
priorita més immediata és a l'Arxiu Diocesa de Mallon:a. 

En aquest sentit, si se'ns admet a l'esmena al primér 
punt, retiraríem eIs altres dos, amb el compromis, obviament, 
qne una política cultural no acaba quan s'oroena un arxiu, 
ainó que s'ha de contemplar la totalitat. 

Gracies. 

BL SR. PRESIDENr. 
Srs. Portaveus que volen intervenir? 
Sí, per part del Grup Parlamentari AP-PL, ... 
Sí, té la paraula la Sra. Consellera de Cultura. 

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

Gracies, Sr. President. 
Sres. i Srs. Diputats. Ens trobem una a1tra vegada en 

aquesta Cambra per tractar una Moció del Grup Parlamen
taxi SOCIALISfA, que insta la Conselleria d'Educació i Cul
tUra a protegir el Patrimoni Cultural de l'Església Catolica. 
No obstant aixo, en aquesta ocasió és amb un fet que fare
ferencia a un tema ja tTactat en aquesta Cambra, es tracta 
~'elaborar un pla d'actuació relatiu a l'Arxiu Diocesa de Ma-
Orca i que ha de ser remes al Parlament en el primer pedo

de de sessions del 1989. 

..... -

.... 

Cal recordar que a la Interpel·lació presentada pel ma
teix Grup, varem assenyalar que la Comissió Mixta Comu
nitat Autonoma-Església Catolica es reuniria en un termini 
breu de temps per tractar i redactar un pla d'actuació con
junta en el qual es contemplarien les necessitats més urgents 
per a la conservació i protecció, així com per a la difusió 
del patrimoni de l'Església Catolica. Vaig pensar que queda
va ben clara la postura de la ConseUeria en aquest punt que 
vostes tomen, una altra vegada, a sol·licitar en aquesta Mo
ció. Veig que no vaig tenir massa sort. 

No ens pareix adequat fixar les condicions per les quaI 
ses redactara aquest programa, fent-ho d'una manera tan uni
lateral, ja que creim que és una tasca que ha de ser conjunta 
entre aquesta Comissió creada i la Conselleria, i amb els crí
teris de les persones que representen l'Església Catolica que 
formen part de la Comissió i que són, en definitiva, les pro
pietaries. Tenim molt present l'acord amb la legislació sobre 
el patrimoni historic de la Comunitat Autonoma i, en aquest 
cas, amb la Conselleria d'Educació i Cultura, que té l'obli
gació, ha sabem, de vetllar per l'Arxiu Diocesa de Mallorca, 
també pel de Menorca i pel d'Eivissa, per fer que aquesta 
pe~ molt valuosa del nostre patrimoni no es deteriori, no 
es fulmini, com és el cas del retrat del Papa. 

Repetiré una altra vegada, com vaig fer en una altra ses
sió, amb motiu d'una interpel·lació sobre el mateix tema, que 
a l'article 3r. del Reglament de la Comissió Església
Comunitat Autonoma, relatiu a les funcions d'aquest orga
nisme, hi ha un apartat Ir., l'apartat a) que diu: «Preparar 
i elevar als organs executius les propostes de programació d'in
tervencions sobre els béns pertanyents a l'Església Catotica, 
a les arees culturals de)) -i la primera és «anUus i biblio
teques)). 

També ti vull recordar que a l'apartat de difusió cultu
ral, a un apartat que és l'e), diu: «Fixar els modes de catalo
gació i inventari d'arxius, biblioteques}), ete., ete. 

IYacord amb allo expressat al punt anterior, entenem que 
la Conselleria per si sola no Podia elaborar aquest pla d'ac
tuació que s'encomana en el punt dos de la seva Mocló, pre
sentada avui, sinó. que és una competencia d'aqllesta Comis
sió Mixta COmunitat Autonoma-DiOcesi de Balears, i la 
nostrá Conselleria, per tant, és un acord entre el GoVern i 
el Bisbat. ' 

. LeS iriiciatives. pe¡: a la pi'otetéió del patrbn6m 1USi&ic 
de l'Església son dios l'agenda de la COmÚ;sió deS d'itbans 
de la foi'mulació d'aquesta Móció. ti Vaig dii,anterimmeiltj 
quan va fer la· Interpel·lació. que havien de ser tráctats a dima 
reunió del passat 11 d'abril, aquests temes, que la reunió no 
es va celebrar, perque no es varen poder despl~ a Mallor
ca els representants menorquins i eivissencs, pero que era ~ 
vista una convocatoria en una data proxima. 

Al marge de la Comissió Mixta que continua canalit
zant aquestes activitats de l'Església i la Conselleria, en vir
tut d'aquestes competencies de gestió del patrimoni historie 
de Comunitats, s'han iniciat unes actuacions per a la creació 
d'una infrastructura legal i administrativa d'atenció a aquest 
patrimoni documental, com també ti vaig dir el dia anterior. 
En aquest moment, s'espera la res posta deIs Consells lnsu
lars i de l'Ajuntament de Palma per tal de constituir la tam
bé esmentada Comissió Assessora de la Conselleria d'Edu
cació i Cultura en materia d'Arxius. Aquesta Comissió, com 
voste sap, és integrada per tecnics qualificats entre els quals 
hi figura el Director de l'Arxiu Diocesa . 
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És molt loable, no obstant aixo, l'interes demostrat pel 
Gro" parlamentari SOClALIS'D\ de voler condicionar I'Ar
xiu Diocesa de Mallorca, i dotar-lo de totes les condicions 
tecrriques i posar-lo a l'abast de tots els estudiosos perque 
puguin, de qualque manera, fer les seves tesis doctorals, com 
ens ba explicat, creim que és molt interessant acondicionar 
els lOcals, microfilmar els documents, informatitzar-lo, i fins 
i tot aguelles actuacions que siguin necessaries per tal de pro
tegir aquest important llegat historie. Creim que és impor
tant fer-ho a J'Arxiu de Mallorca, pero també al de Menorca 
i al d'Bivissa, j sobretot ens sembla interessant fer-ho també 
als roateixos arxius de la Comunitat Autonoma. 

Aquestes accions, sens dubte, ens agraden a tota la Cam
bra, no ob tant aixo, bauríem de tocar UDa mica de pe,US 
aterra i s~ que no podem fer totes aquestes coses alhora. 
De totes maneres, estam d'acord totálment amb la seva filo
sefiji. No ~é aquí tates les n'lancances i leS necessitats tant 
de l'Andu de Menorca cam de fArxiu de Mallorca., que d~ 
penen de la CollpeJleria i qu SÓJl docum~ntats peIs arxivers 
de cadastun d'agu~t:$" arxiu,~ no obstant aixo. cree que €s 
important. raéioj¡alitzar les des~ Q'~rd ~b les disponi
bilitats pressuwsb\ries cjue- anuaiplent pugpem dispQ ar per 
establit aquests "acords amb e's,diferepts aOOus. d'uJUl¡quan
titat eoonomica. @e f~ pO,ssible alm,.anco com~~~ar amb 
l'arranjament deIs arxiuS. Pero c¡eim, que ·.D9 serª ppssibte 
de cap i volta atendre totes les neeessitats" que són necessi
tats, pero que, de qualque manera s'haura de pri()ri~. 

En conseqüencia, senyors del Partit SOCIALISTA i del 
PSMJ com que estam d'acord amo la filo ofia general, de 
la Moció pres~tada i de l'esmena subsegüent, votarem a fa
vo)" de l'lij)artat primer, perque, com he dit abans, coincideix 
amb la prioritat que, en el Conveni Comunitat Autonoma
Església, era prevista. Com li he dit, a ¡'apartat 3r. del Re
glament es deia que seria prioritari el tema de preparar i ele
var als organS exeeutius les propostes de programaeíó d'in
tervencions sobre els béns i entre ells es destaca va, en primer 
lloc, el tema deIs arxius i de les biblioteques. 

Thmbé votarem a favor de l'apartat 4t., ja que diu «pre
veure pressupostitriament les partides pertinents per tal d'ini
ciar», ates que sempre es pot iniciar qualsevol acció i, per 
molt amplia que sigui aquesta, i cree que el Sr. Diputat ha 
manifestat aquí que és conscient que per arreglar tot el que 
aquí es proposa faria falta els Pressuposts, no de la Conse
lleria d'Educació i Cultura, sinó d'unes quantes Conselleries, 
pero estam d'acord que, per iniciar aquestes actuacions, s'ha 
de preveure dins el 89 una partida pressupostitria. 

No tant d'acord amb els apartats 2n j 4t, perque nosal
tres creim que aquest pla no ha de ser tan soIs un pla relatiu 
a l'arxiu diocesa de Mallorca, ni als arxius de Mallorca, Me
norca, Eivissa i diocesans, sinó que ha de ser un pla global 
de tot el que fa referencia a materia d'arxius de tota la Co
munitat Autonoma. 

Per tant, nosaltres, i d'acord amb aquesta Comissió Co
munitat Autonoma-Església Catolica, elaborarem aquest pla, 
que s'incloura dins un pla global d'arxius d'aquesta Conse
lleria d'Educació i Cultura. 

EL SR. PRESIDENT. 
Sí, Sr. Diputat. Per estalviar temps, sembla que ha d'in

tervenir el Portaveu d'AP, si vol acumular les intervencions, 
si la vol ara la pot tenir ara, eh? 

Té la paraula el Sr. Diputat Damifl Pons. 

EL SR. PONS 1 PON S (DamiA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 
Bé, alguna cosa hem avan~at. És bo reconeixer que hi 

ha una atea preferent que són els arxius, j és bo que es plan
tegi que lendra un caracter general, deIs arxius de les mes 
Balears, pero també falta l'elernent concreto 

A provar m ocions que no tenguin un contengut coneret 
és realment UD exercici parlamentari interessant, pero de con
seqüencies absolutament intrascendents. Si s'aprova el que ha 
proposat la Sra. Consellera, que ens ha dit que votaría afir
mativament, en part, es resoldra, es comenyara a resoldre el 
problema de l'Arxiu Diocesa que és el fonamental de tots 
els arxius eclesjitstics de les mes Balears? Nosaltres entenem 
que no, entenem que s'ha d'entrar, en aquest arxiu, per raons, 
de preferencia, no geogrMiques ni mallorquines, sinó per vo
lum de documentació i per la transcendencia que té sobre 
els investigadors sobretot amb aquesta vinculació amb la Uni~ 
versitat de les mes Balea.rs. 

Per tanto vull recordar, Sra. Consellera, que voste éS 
membre d'aquesta Comissió, no ésun, element estrany a vos
te, voste ha nomenat aquests membres,voste forma part 
d'aquesta Comissió, i correspon a la COnselleria de Cultura 
mÍlrcar unes pautes d'actuació culturals dins aquesta C-omis. 
sió, que les diOcesis que hi són represeÍltades han de donat 
el seu assentiment?, o eren que l'hi negaran, l'assentiment d'ao
tuar sobre el centre documental Iilés important que té 1'Es
glésia Catolica a les mes Balears? Que espera, que aquesta 
Comissió li doni idees? Aquesta Comissió, he parlat amb bas
tants deIs seus membres, i com en moltes altres arees, aquests 
elements que formen part de la Comissió, aquestes persones 
que tenen arees de responsabilidad cultural, arxivers i biblio
tecaris, aquestes persones estan absolutament desmoralitza
des, perque tenen l'experiencia que fms al dia d'avui no hi 
ha hagut actuacions. Per tant, nosaltres proposam una ac
tuació concreta, senzilla, modesta i realitzable, a un optim 
entre la disposició pressupostitria i el resultat que podría do-, 
nar, veim que voste només vol acceptar la part de la Moció, 
que practicament no compromet a res. Per tant, hem de roan" 
tenir la Moció, hem de, votar, hem de veure si la Cambra 
esta per passar de l'epoca del desastre del Sr. Gilet a I'epoca 
de la inoperancia que ens temem, una altra vegada, que tor- ' 
nam a comen<;ar. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula la Sra. d'Educació i Cultura. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIÓ 1 CULTURA (Ivf~ 
Antonia MUDar i Riutort): 

Sí, tan soIs per dir al Sr. Pons que estam tota]Jnent 

d'acord amb la fIlosofía que voste ens planteja en aquesta 
Moció, amb el que no estam tant d'acord és que voste ens 
digui que la Conselleria d'Educació ¡Cultura, amb l'asse5So
rament de la Comissjó Mixta de les illes, ha d'elaborar Ull 
pla d'actuació relatiu als arxius. Sr. Pons, amb ¡'assesso~
ment i amb autorització j amb I'acord, si es crea una coflll: 
sió és bastant normal que siguin tots els membres d'aques JJJ 
Comissió els que elaborin un pla, no nosaltres i els face e 
acceptar aquest pla. 1, per altm parto no dubti, Sr. PoOS, ~s 
d'idees en tenim moltes, ens en sobren, no fa falta que s6Jl 
en doni la Cornissió, el que necessitem, desgraciadaroent, 
altres coses. 
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~~ 
RESIDENT. 

J.. S.R· P t del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 
per P~r Jaén i Palacios. 

I Oipút$ . 

JAÉN 1 PALACIOS: 
¡;l- SR. presidente, Sras. y Sres. Diputados. 

Sr. la impresión de que con el Estatuto en la mano. 
1eOgoparlaDlentario SOCIALISTA empieza a expurgar 

c:1 ?rupO es solamente la impresión, impresión que yo creo 
artlcuJOS¿ confirmando un poco a medida que pasa el tiem
qUe se ~urgando dentro del Estatuto, y dice, bueno, aquí 
p~, va b.ivos, pues interpelación de archivos. Y a continua
d.lce al: moción correspondiente. Y dice, bibliotecas, a conti
clón,. 011. la interpeJación y la moción. Que dice museos pues 
nuaCI 'ó b" . erpelaciÓo. Y mOCl n su slgmente. 
mt Yo creo que este debate que hoy estamos haciendo aquí, 
lo eligo muY sinceramente, es un debate que se podría haber 
enfocado, ustedes lo han enfocado de una manera, con un 
carácter mucho más global. es decir, podríamos haber dis
¡:utido en su momento sobre aJ:chivos. museos y bibliotecas. 
porque en realidad hay un tronco común y asl se especifica 
en la Ley del Patrimonio Histórico Español, donde el trata
miento de manera conjunta de los cuatro o cinco artículos 
q~e se dedican a esta materia. 
, Yo no creo que ustedes sigan la técnica de un conocido 
programa de televisión, que era justamente el de mayor 
audiencia, donde los substantivos adjetivados, como adjeti
yos, ya daban cinco duros más por respuesta. Yo creo que 
~9. es esto lo que siguen ustedes, pero bueno, a veces da esta 
iJ):lpresión. 
, ~_ Thmpoco creo que esa atomización llegase a un límite 
de hablar de archivos de Mallorca, de archivos de Menorca, 
• vos de Eivissa y archivos de Formentera, porque, efecti
~ente, el Sr. Portavoz la ha puesto muy claro, y la Mo
ción, pues, tal vez, adolecía de esa insuficiencia geográfica 
a que nos referimos en la Comunidad Autónoma, y la en
mienda presentada por el Grupo Parlamentario PSM-EEM, 
ya. venia en esa línea de acabar de completar aspectos geo-
8I'i1ñoos que nosotros comparilinos plenamente, aunque tam
lirén hemos de decir que el núcleo esencial de la cuestión 
que ,debatimos, se centra en el Archivo Diocesano de Ma
Uorea. 

No es el momento tampocé de reiterar aIgumentos qúe 
bablamo$ djcho en 13 pasada tnterpeIa~ófi, donde dijiDlPs 
que efectivamente en esta materia lo importailte era optimi
.zar los recursos, y efectivamen~ hay unas prioridades que 
el Gob¡~mo Y,8 tiene ~entadas. 

Ha dicho o ha expresado ~ Portavoz del Grupo Parla
Illentario SOCIALISTA, ha hecho una expresión gráfica de 
quitar el polvo del archivo, del fondoarchivístico. Yo creo 
que ha sido una imagen ciertamente hiperbólica, porque bue
no, en este caso, la exageración ha llegado a unos límites de
Illasiado acusados. 

En este momento, yo creo que entrar en cuestiones pre
Supuestarias y ya directamente entro en la Moción, aunque 
apoyaremos el punto 4?, también lo anuncio, yo creo que tam
Poco es oportuno, ya que hubiéramos podido debatir en los 
Presupuestos del año próximo las partidas de los Presupues
tos Generales, es decir, aquí hay que aumentar y aquí hay 
qUe bajar, y para eso ustedes tienen las manos libres como 
CUalquier otro Grupo Parlamentario de esta Cámara, para 
Presentar las enmiendas que crean oportunas. 

Dijimos en la Interpelación que estamos de acuerdo con 
la necesidad de suscribir convenios, decíamos que efectiva
mente la situación no era muy favorecedora, la situación era 
realmente preocupante en algunos sitios y en algunos fon
dos concretos y conocemos hechos en Menorca, los Sres. Di
putados de Menorca hemos visto como fondos archivísticos 
han pasado, como dije en otra ocasión, metidos en cajas, 
en unas cámaras frigoríficas, hasta que después han ido sa
liendo poco a poco. Esto realmente y para desgracia de to
dos los investigadores y del patrimonio cultural de estas is
las, pues ha pasado con demasiada frecuencia. 

Dijimos también que estábamos por preservar, por de
fender y por difundir el patrimonio cultural de la Iglesia Ca
tólica, y a estos efectos apoyábamos plenamente toda la po
lítica que el Gobierno llevaba en materia de convenios y con 
la Comisión ~Aixta que después se ha nombrado recientemen
te, y entonces, reiterando ya los aspectos concretos y entran
do ya en los aspectos concretos de la Moción, diremos que 
el punto n? 1 efectivamente es un punto que está contenido 
prácticamente en la Ley del Patrimonio Histórico Español, 
que nosotros lo apoyaremos, porque nos parece que es acer
tado, y los puntos n?s 2 i 3 que forman prácticamente un 
núcleo común, no es que no estemos de acuerdo con el fon
do de la cuestión del plan de actuación, pensamos que es 
necesario hacer un plan de actuación, pero que no compete 
al Gobierno en este momento el plan de actuación, ya que 
hay una Comisión Mixta de Gobierno y Diócesis y es a esta 
comisión a quien compete elaborar el plan este. 

Y, por último, ya había dicho, había anunciado que vo
taríamos al punto n? 4, de manera favorable. 

Y ésta, Sr. Presidente, Sres. Diputados, será la postura 
del Grupo nuestro. Muchas gracias . 

EL SR. PRESIDENT. 
Sí, per fixar la posició i per procedir a una ordenada 

votació, té la parauJa el Diputat Sr. Darnia Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Darnia): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 
Entenem que el Grup PSM-EEM ha retirat les esm.enes 

que afecten els punts 2, 3 i 4, i que manté, i acceptam, la 
referida al punt 1. Demanaríem que s'anas punt perpunt, 
es ll~ i es passas a votació. ~ pUirt lmOdifi<;i\t. :batu-
raJment.' . ' . c' , <~ 

EL SR. PRESIDENr.
Moltes gracies, Sr. Diputat. Ha intentarem fer així i es

peram que ens surti bé. 
Sr. Secretari, vol procedir a fer lectura del punt Ir. de 

la Moció, amb la correcció i l'afegit de l'esmena de substitu
ció del Grup Parlamentari PSM-EEM, que és, alla on diu 
«1'Arxiu Diocesa de Mallorca», ha de dir, «deIs Arxius Dio
cesans de les Illes BaleafS). 

Procedeixi a la lectura, Sr. Secretario 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
<dr.-En el marc de les actuacions de la Conselleria 

d'Educació i Cultura del Govern de la Comunitat Autano
ma, per tal de protegir el patrimoni cultural de l'Església Ca
talica a les Illes Balears, sera una de les arees preferents la 
relativa a la ubicació adient, ordenament, protecció, catalo
gació i divu!gació deIs A.."Xius Diocesans de les mes Balears», 
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EL SR. PRESIDENT. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat per unanimitat el punt Ir. de la Moció 

presentada, que acabam de sotmetre a votació. 
Vol procedir a fer lectura del punt segon, tal com ve 

a la proposta, ja que s'han retirat les esmenes del Grup 
PSM-EEM? 

EL SR. SECRETAR! PRIMER: 
.«2n......;La Conselleria d~Educació i Cultura, amb l'asses

sorament de la C0missió Mixta, Comunitat Antonoma
Di0cesi 4eles :mes Balean, elabonu:a un pla d'actuació rela
HU a 1~" Diooesa de Mallorca, que sera remes com a ca
municaciO :al Fadamen.t pera debut davant ,la Comissió per
tinenten 'el primer ,perlade de sessions del 1989». 

'EL SR. PRESIDENT. 
S~ i SIS 'Diputats quevotin a favor, es volen posar 

drets? 
Gracies. 
Sres. '~ Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Moltes gracies. 
Resultat de la votació: votsa favor, 25; vots en contra, 

28; abstencions, 4. Queda rebutjat el punt 2n d'aquesta Mo
ció que acabam de sotmetre a votaci6. 

Passam al punt 3r, en vol fer lectura, Sr. Secretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Pla d'actuació relatiu a l'Arxiu Diocesa de Mallorca 

haura de contemplar la seva ubicació a un local adient, la 
programació per al seu ordenament, sistemes de protccció, 
edició del seu cataIeg i previsions d'informatització». 

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

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

drets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la votació: vots a favor, 25; vots en contra, 

28; abstencions, 4. Queda ido rebutjat el punt 3r. d'aquesta 
Moció que acabam de sotmetre a votaci6. 

Passam al punt 4t, que diu, Sr. Secretari, per favor, en 
vol fer lectura? 

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

de Pressuposts per al 1989, incloura les partides pertinents 
per iniciar les actuacions previstes en relació amb l'Arxiu Dio
cesa de Mallorca». 

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

drets? 
Vots en contra? 

Abstencions? 
Queda aprovat el punt 4t. que acabam de sotmetre a 

votació, per unanimitat de la Cambra. 

IIL-2) 
Passam al punt següent de l'Ordre del Dia, relatiu a In

terpel·lacions. Comencam per la registrada amb el n? 596/88, 
presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM, relativa a la 
problematica de la droga. ' 

Per fer la corresponent Interpel-lació i per part del Grup 
Parlamentari PSM-EEM, té la paraula el Diputat Sr. Sebas_ 
tia Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
En parlar de droga, volem fer una reflexió molt pro

funda i molt seriosa a aquesta ;Cambra, sobre tota la prable
matica de toxicomanies. i volem, en certa mesura, partir de 
dos principis daIs, per una banda, partir d'una concePQió 
global del problema, pero també de la máxima concreci6.. 
Volem tocar de peus a terra, pero volem tenir una perspeeti. 
va ce~entrealista, pero també optimista, perque creim. 
estam conven~ts que hi ha sortides, que hi ha possibilitats, 
i no tenim una sensació de fracas com moltes de vegades 
es tradueix de les actuacions de moltes institucions quan par
len del tema de les toxicomanies, de la drogadependmtclá. 

Estam molt convencuts que hi ha molts de problemes 
amb la legalitat vigent. Encara no fa molts de dies, jutges; 
fiscals, des d'una optica progressista respecte de la política 
i de la societat, denunciaven mancances legals i fms i tot re~ 
formes de la legalitat vigent que poc solventaven la proble
matica. Avui, encara hem rebut la notícia que a quatre ciu
tats de l'Estat Espanyol, i no es parla de les mes Balears; 
pero cal implíticament tenir-Ies en compte, s'hi tornaran si
tuar els grans caps de la cocafua a nivell internacional. 

També som conscients que quan parlam de tota aques
ta problematica, delinqüencia i droga van terriblement uní; 
des, la pressió social existeix i també és cert que dins la nos
tra societat de cada vegada més hi ha una coneixenca de! 
problema i que es produeixen canvis a les actituds culturals, 
pero també a les polítiques, perque no és el mateix una s~ 
cietat de fa vÍnt anys i una societat en aquests moments, on 
el problema de la toxicomanía pot ser no sigui el primer que 
afecta les mes Balears, pero sí un deIs més importants j 

terriblement relacional amb tots els problemes socials i eco
nomics que ID ha. . 

No hem d'oblidar que les mes Balears avui per avui, I 

n'hi ha proves més que suficients, s6n un lloc de mo1t de 
consum de droga, un lloc de magatzem, i se sap perfecta
ment que a través deIs iots, a través de l'aeroport hi ha~' 
trades massives sobretot d'heroÜla i cocalna, i ZDnes coro 6 a 
d'Or, Eivissa, Ciutadella de Menorca., el Port de Palma s II 

enclavaments fonamentaIs on la vigilancia és mínima, i ~ 
bé la coordinació institucional per fer possible aturar en P 
el trafic de droga és gairebé ine>tistent. , 

Pero analitzem aquí i ara els problemes que rnés pr;;;s 
cupen al nostre Grup Parlamentari, i anem per paríS- 110-

9 d'abril del 88, al ButUetf Oficial de la Comunita~ AU~W' 
ma compareix una nova composici6 de la CoIDÍSSJÓ 1l <:39 
rial sobre Drogues. Fa onze mesos que no hi ha hagtlt aD~ 
reunió del grup de treball que s'havia reunit durant doS • 110 
sense resultats aparents i de fet amb un~ concepció clara: 

rP' 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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¿& la territorial de droga a les mes Balears com 
~tei.lC ~o~e Ministerial del Ministeri de Sanitat i Con~ 
caldria. V

l 
de desembre del 85 sobre tractament i desbabi~ 

UfO. ~e 3 b Metadona. a j'article 4 parla cJarament de. les 
(oaelO aJll·es de la Comunitat Autonoma j de la coordina-

petene! coro 1 :institucions estatals, Ens demanam., en certa m~ 
ió ~b es¡.lam, que succeeix amb aquesta qüestió de la Me~ 

sLlf3 ln~ ha Jllolts de problemes competencials, manca 
ladon~ ció beJll de concloure moltes vegades que quan hi 
cOordina . , C 11" A' t t ' posar-se, slgm un onse, SlgID un ¡un amen.., Sl~ 
oo.rs pe~overn de Comu nitat, van, es posen la flor, surten 
gUl U: to pero quan hi ha problemes cer tament 00 campa-
n la 10 , . 

. les institucions. Problemes dins la presó, problemes 
te1X~I~ 'fribunal Thtelar de Menors, problematica fins j tot 
8JTI b lNSALUD moltes vegades sobre aquest tema. sóo te
~ sense resoldre, són temes que queden enlaire. 
l1l eontinuam amb aquest aquí i ara. Les denúncies públi-
ues de les Associacions de Veins de Palma· del mes d'abril 

del 87 fan que 35 punts de venda d'heroina a Palma són de
nunciats públicament, fms i tot en aquest Parlament es rep 
l'escrit i les signatures d'un bon conjunt de milers de ciuta
dans on manifesten la protesta i on implícitament s'han fet 
aquestes denúncies públiques. Que ha estat, d'aquestes de
núncies? Quina és la realitat d'aquests 35 punts de venda a 
Palma? Es exactament la mateixa que abans de l'abril del 87. 

Segons les darreres estadístiques, sembla que d'adictes 
a l'herolna. a les Illes Balears en tenim 5.000 aproximada
ment. El que sí és cert és que 450 peticions d'assistencia es 
fan a la Conselleria de Sanitat, i el que és més greu, una 
dada que avui matí ens ha arribat: a l'ambulatori d'Inca. 79 
peticions d'assistimcia d'urgencia l'any 87, 

En conseqüencia. ja podem anar plantejant que és una 
haterogenia societat, un conjunt de subjectes molt heteroge
nis de sectors socials, classes socials, edats, pobles, illes, que 
són subjectes ja a un problema d'addicció a l'heroÜla o a 
la cocama, de la costa a l'interior, és a dir, que ja parlam 
d'una 'globalitat de problema i d'un ,ÍDdeX moh elevatde dro
.JOdependenaia. El procés tI'escalada tOxica també és wne
lUt tecnicament i sociaIment. CAssodaáó Balear 4~ció 
lis 1bxicómans fa una am\Iisi ecoo.Omica i diu que cada dia 
es Psten a les mes BaIears 56 lIliIions de pessetes, en con~ 
CRt 20.000 miJions auuals en heroina; 100 'quilas (fheroina 
en de puRSa 8DfI8JmeDt es COIlSUIIteixen a les Dles Ba

i la p06eia 1iha inCau1áts tU, é5 a diJ;"aptoXimada
ment UD tOO1e de la que ~tza. 

La memOria de la Fuailia -deles mes BaIears, que avui 
1hatí ~'ha fetpóblica, 'eIia que el 87 lúha hagut 372 oondem
nes judicials .amb penes que vaJl des de 2:anys finsa 13 o 
14 de condemna de presóper qüestió de trMic de droga, i 
diu el Director de la Presó de Palma que el 90070 deIs reclu
sos estan relacionats amb la droga. Si nosaltres tenim en 
compte que bi ha hagut 372 condemneS judicials en un any, 
j'any 87, tenint en compte la quantitat de casos que no s'han 
Vist i temnt en compte la quantitat de casos sense proves i 
tenmt en compte com estan de ben tapats els traficants, 10-
&icament hem de concloure que ens trobam davant un ritme 
molt accelerat, una presencia molt accelerada d'aquesta pro
blematica que afecta tota la societat. 
. Per tant, hem d'analitzar i condoure en certa mesura, 
la com a entrada en aquesta Interpel·lació, que hi ha un pa
norama bastant preocupant i moltes vegades bastant desola
dor si tenim en compte com actuen els serveis públics da-

vant aquesta problematica. La corrupció, la burocracia, la 
poca actuació, la poca informació a la societat, el desilnim, 
els mitjans, la solidaritat social són aspectes que a vegades 
es troben molt en dubte. Pero hi ha aspectes molt positius, 
per exemple un excel·lent voluntariat que vol treballar en 
aquestes qüestions, que va a la presó, que va pel carrer, fins 
al punt que hi ha grups d'educadors de carrer que pel seu 
compte s'han anat organitzant a través d'associacions, sense 
fi de lucre, i en definitiva ens trobam amb un problema i 
amb unes contradiccÍons socials molt evidents. 

Pero hem d'analitzar molt breument els nivells en que 
nosaltres podem actuar, el Govern de la Comunitat, els Con
sel1s Insulars, els Ajuntaments, els Grups Polítics, la societat 
en general. Es clar que cal seguir i denunciar el problema 
del narco-trafic, el problema de la corrupció en termes glo
bals, es trobi on es trobi, pero l1avors hi ha uns nivells molt 
més casolans, uns nivels molt més directes: el nivel1 de la pre
venció. No oblidem que hi ha una serie d'institucions que 
hi treballen, Consells Insulars, Ajuntaments, Ministeri d'Edu
cació i Ciencia, pero em creguin, la coordinació és núnima 
entre tots aquests sectors, i tots estam d'acord i ho hem dit 
sempre que la prevenció és la pe93 clau. 

Tractament i rehabilitació. Hem avan~at, certament. A 
Ciutadella hi ha un petit grupet que treballa. a Eivissa n'hi 
ha un altre, a Palma hi ha el Projecte Home, I'Hospital de 
Nit, el mateix INSAl1JD, pero atenció: no oferim encara un 
tractament seriós, rigorós, coordinat, perque falta una coor
dinació gleba!. una iniciativa política seria i coherent. Les 
comUDÍtats terapeutiques existents, públiques, com la d'Eivis
sa, d'entitats com Can Gasa, Ses Sitjoles, Evangelistes, El Pa
triarca. etc., fan totes elles unes funcions jo diria que en cer
ta manera complementiuies, importants, i el nostre Grup, 
avui, és molt allunyat d'orientar-se per unes opclons o per 
unes a1tres. Senzillament, creim que tots els esfof\Xls són pocs, 
i la realitat ens du a una necessitat de coordinació i d'actua
ció rigorosa. Ens preocupa que, avui per avui, l'OOica gent 
atesa molt directament són aque1les minoñes -que aro&seguei
xeB arribar en aquelles totmHlitats terapeotiques esrneMades 
o aquelles persones ~ 1I'ieSÓ'Bprou hlbDs !a'les 'tU
verses 'xarxes ~ traetmnents, pero moata eDS trotiatn que tri. 
ha unes majories, com eIs que es 'Piquen a la ~ del 
Palau March,aquí devom, que cada dia bipoden veure 'VOS

tes les xeringues d matÍ o el vespm mateix, ctaestes ma)o

rieS ~ tms' ¡ 'tui ~ tf'e1Is añiben Q moru al ama;. 
any un nombre importaIlt, fan 'qut ensadondtlqué eDdft 
falta una actuaci6 ~alitzad0m ~ ~ 

Saben vostes, per ~etnpte, que per faita deooordinació, 
informació, avaluació i seguitnent, el GóVcin de la 'Connmi
tat ha pagat beques a El Patriatca de persones 'que ja tad'os 
anys que no són a les comunitats d'El Patriarca? Nosaltres, 
en principi, deim que cal estudiar totes les opcions, analitzar
les totes i, en definitiva. comprendre-Ies totes. Pero quan en
tram al darrer nivell de la problematiea, que és quan parlam 
de la reintegració de les persones que hagin estat tractades 
en fases de prevenció-tractament-rehabilitació és on estam en
cara més preocupats. 

La reintegració es difícil, ja ho sabem, és gairebé utopie 
parlar en aquest moment de reintegració efica~ pero al ma
teix temps sabem que hi ha possibilitats. Pero, quina és l'ac
tuació deIs distints grups políties que tenen responsabilitats, 
perque el problema és polític, per intentar que les circums
tfmcies familiars, els llocs de treball, les circumstimcies judi-

--------------------------------
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cials de molts deIs droga-addictes i també unes circumst!m
cies culturals de lleure, d'esport, siguin complemelitanes a un 
procés de reintegració és una qüestió que avui ens preocupa 
terriblement. 

El dia que el Projecte Home doni els primers resultats 
de reintegració, que creirn que els donara perque és un pro
jecte solid en el qual creim, ens podríem trobar que encara 
la xarxa fmal, que és la de la reintegració, no fos en absolut 
prevista dins la Comunitat Autonoma, dins les possibilitats 
que podem tenir. 

Es per aixo, Sres. i Srs. Diputats, que hem volgut fer 
aquesta,Interpel·lació amb una certa prospecció, amb una 
certa visió global del problema pero també anant per les di
verses escales de la drogo-dependencia i tenint en compte tots 
e1s :probleme$, des de la corrupció, la problematica de coor
~ó ~licial -~nsem, per exemple, que cada policia ac
~" ~ c,ompte, i ningú no coo(dina ,aquestes actuacio~ 
d'~ fOrnla rigorosa-, corrupció, insistim. que a tots els 
ni~~creW:t, que é& possjble que existeixi, és quap, insistim, 
v;olm,l . Un trtlctament aIJlple, rigorós i autocritic, i no de 
DUUCaI;-.JlOS floretes ina\1gurant coses, pero sense donar 
sortides. 

~~acies,insistim, en sobren, per9 també falten uns 
servei$ .públics que siguin efi~s, coherents i coordinadors. 
1 no~tres ja resumiriem tal vegada el fmal d'aquesta inter
venció perq1,le el temps se'ns ac~ en el$ eixos buies: in
formació, coordinació, investigació rigorosa, legislació de pre
venció i assistencia, problema de pobles-illes, no només ens 
val pensar que a Palma és on hi ha l'assistcmcia ambulatoria 
i no hi és practicament enlloc més, llevat de l'exemple pun
tual d'Eivissa i de Ciutadella, i la problematica globalitzado
ra deIs menors. Quina vergonya més col· lectiva és el proble
ma del nibunal Thtelar de Menors, el problema del Pinaret, 
40 funcionaris per S o 6 persones que hi ha i no saber les 
competencies on són. No se sap si són del Govem de l'Es
tat, no se sap si seran del Govem de la Comunitat, i en defi
nitiva contradiccions constants. 

Ens creguin, Sres. i Srs. Diputats, que hem intentat es
brinar un programa globalitzador, volem solucions, pero per
que hi hagi solucions cal molta feina, molta dedicació i vo
luntat de trobar solucions. 

EL SR. PRESIDENT. 
Per part del Govem, té la paraula el Conseller de Sani

tat, Sr. Gabriel Olivero 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT SO
CIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Efectivament, Sr. Serra, el problema de la droga es pot 

tractar només amb reflexions pro fundes, com ens ha dit vos
te al comenc;arnent, i amb una concepció global del proble
ma i concretant les accions fetes o els projectes d'aquestes 
accions. Thmbé coincidim que la perspectiva és optimista i 
creirn que hi ha sortides, i en aixo coincidim amb moltes so
cietats del món occidental i més amb la nostra, a la qual 
els darrers estudis prospectius denoten una tendencia a l'ho
ritzontalització de la curva ascendent, almenys dins els he
romomans. 

Nosaltres creim que el Govem de la nostra Comunitat 
s'ha ocupat i s'ha preocupat per desenrotllar aquesta labor 
que voste xifra en prevenció, en assistencia, en reinserció, que 

són els tres punts fonamentals en els quals jo li concretaré 
més o menys la meya actuació. 

El nostre programa té una serie de principis inspiradors. 
Abans de tota altra cosa, nosaltres, a pesar que sempre es 
refereix al mateix, nosaltres volem acomseguir la milxima 
coordinació possible entre tates les administracions públiques, 
també volem col· laborar en tot allo que sigui possible amb 
totes les entitats i associacions sense fi de lucre que es dedi
quin a lluitar contra aquesta tara social, volem procurar acon
seguir també la complementarietat en la utilització de tots 
quants recursos existeixin a l'ambit de la nostra Comunitat 
Autonoma, procurant coordinar tant els recursos sanitaris com 
els socials ja que ambdós són escassos i hem d'evitar dupli
citats. Thmbé volem tenir una atenció especial a la preven
ció, formació, infonnació i edu~ó sanitaries tant del per
sonal tecmc com deis pares~ professors i població juvenil. 
Thmbé volem tenir u:óa atenció especial als heromomans, COrn 
a més a mes proclama el Pla Nacional sobre Drogues, ja es
timam que la seva problematica presenta unamajor gravetat 
i urgencia i un' major ,perill social, desenrotllant en aquestJ " 

cas una paHtica d'ajudes per a programes d'atenció, preven
ció, assistencia, rehabilitació i reinse~ó. Impulsar també a 
altres administracions públiqUes amb responsabilitat sobre eIs 
temes, l'aspecte sanitari, especialment INSAWD, perque tots 
els casos aguts o amb complicacions orgaruques puguin te
nir una especial assistencia, i a més impulSar que tots eIs cen
tres a les seves seccions de salut mental puguin donar almanco 
una primera acollida als droga-addictes. 

Volem potenciar una atenció integral al droga-addicte, 
una atenció integral d'ell i del seu entoro familiar. Per aixo, 
per a nosaltres, el Projecte Home és un pilar buic en la nos
tra política d'atenció a la droga-addicció. Volem complemen
tar l'atenció al droga-addicte amb la dotació de totes les aju
des assistencials individuals que siguÍn possibles, volem també 
terrltorialitzar les aportacions de la Conselleria per aconse
guir una col·laboració amb eIs Consells Insulars respectius, 
i també volem fomentar el voluntariat social. 

Thmbé estam d'acord amb voste que és un deis grans 
problemes de la nostra societat, que la droga-addicció és un 
deIs graos problemes, no només de Balears, que té un deIs 
índexs rnés alts d'incidencia d'heromomans de l'Estat Espan
yol, sinó que creim que és un deIs graos problemes de tot 
el món occidental i així es veu que quasi tots o la majoría 
de governs de nacions occidentals l'han posat com un deIs 
programes bilsics deIs seus carnins de govero, com passa per 
exemple a Italia, com passa a Estats Units, on el programa 
sobre droga-addicció és un deIs programes buics desenrotl
lats aquests darrers anys, que fins i tot du a enfrontaments 
amb altres nacions on es creu que hi pugui haver un foment 
de la droga-addicció fins a aquest punt és important aquest 
programa. 

Una vegada també feta aquesta reflexió, com ha fet vos
te, sobre els objectius i principis que dirigeixen la nostra ac
tuació, com a mesures concretes i concretant, com demana
va, sobre prevenció, nosaltres creim que la prevenció és més 
efica<; quan es fa sobretot en ambients proxims als individus 

que es traben en major risc, especialment els joves. La full
ció de la Consellería creim que ba de ser fonamentaIroe~t 
catalitzar eIs esfor~ de les distintes administracions públi-
ques així com deis sectors privats i deis mateixos directaIUeot 

afectats. 
Nosaltres pretenem donar suport als esfor<;os del sectOr 
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~ el volunWj~t i d~l sector p~blic ~n la ~revenció del 
priva!, d d drOgues, J ofenr una asslStencla tecmca als gmps 
consuJll. ~ressats, espeeiaIment a les associacions de pares; 
oclals. ~ i divulgar materials informatius i educatius sobre 
pll~C1ll r a la salut derivat d'aquest consuro de drogues. En 
el (lSe peel programa que té previst la Conselleria és actualit
con.ae~ l'estudi epidemiologic -crec que aquest estudi de 
zaelÓ ':ciÓ de Pares s'ba basat sobre el nostre primer estudi 
1'J\:5so~ologiC, que ara actualitzam-, actualitzaci6 de l'jn
ep1d:O de recursos existents a la nostra Comunitat, val a dir 
vent 

des que varem comen~, quan no hi havia més que una 
Que unitat terapeutica, la d'Eivissa, ara ja n'hi ha bastants, 
eo~ que vAtero obrir un cami que era neeessari en aquells 
ere Illents; taDlbé hem fet, i eJs volero potenciar, cursets i con
~;encies d'orientaci6, formaci6 i informaci6 aIs educadors, 
(aJJJil.ies i joves, sobretot d'EGB, de la segona etapa de BUP 
, de Formaei6 Professional; volem editar material didáctic 
~Olll ja bem anat fent i ho volem potenciar, didactic i de di
IIUlgaci6 de la xarxa d'atenci6 d'aquesta problematica; pro
moció de serveis de prevenci6 de drogo~dependimcja mitjan
~ant accions de la Consellería, ConseUs Insulars i 
Ajuntaments. Volem desemotllar també accions de formaci6 
especialitzada del personal sanitari, treballadors socials i psi
cOIegs. i sensibilitzar i informar els eiutadans perque aquesta 
lluita sigui una Uuita de tots, i volem donar suport també 
a les associacions de pares i familiars en aguests aspectes. 

Quant a l'assistencia, és freqüent, i voste ho ha dit tam
,bé. que l'assistencia pareix una cosa secundaria, i tothom vol 
posar l'aeeent a la prevenció o a la rehabilitaci6 o reinserció 
deis droga-addictes. Jo no he volgut mai entendre així, cree 

~' que l'aeeent s'ha de posar als tres nivells, als tres esca1ons, 
.' i a més a més, si tan vol, l'assistencia és allo del Jai Ara: 
El meu fill esta drogat, que hem de fer? A part, podem fer 
tota una labor preventiva, i cree que és importantíssima, i 
llavOIs l'hem d'intentar reinserir, pero hi ha l'avui i l'ara deIs 
problemes que no hem d'oblidar en absolut, i realment hi 
ha poques institucions que s'hi hagin dedicat. Posar les mans 
aJs droga-addictes costa pena a moltes .institucions, aixo és 
evident. Aquí, en un ordre de temps, la primera institució 
que ~ent s'hi va dedicar i va posar les mans .al problema 
:va ser el Consell Insular d'Eivissa, amb el seu Patronat de 
:&Iut Mental i la seva Granja de Can Pep Xico, després la 

Wi~lSelIeria cree que hi ha posat les maDs, té un centre d'as
·~IIat.~oja que és l'únic o deIs primers que hi havia aquí i on 

el majornombre de droga-addictes, a més a més varen 
' WlInc', ... en marxa la Comunitat 'Ierapeutica, i INSAWD. que 

a J>eSar que només té quatre lIits, els d6na una rotaci6 jo 
cree que molt bona i realment també toca els droga-addictes. 

La labor de prevenci6, de fer fulletons, de fer cUIsets, 
de fer conferencies, la creim interessantíssima, s'ha de fer, 
creim que és una informació que s'ha de donar al ciutada, 
Pero no oblidem l'assistencia, que és molt important. En 
~quest aspecte, les mesures que desenrotllam són les de mi
dorar les possibilitats d'accés deis droga-addietes als serveis 
e salut, tant generals eom espeeials, volem potenciar el de
~\10Iupament de centres d'acollida, com és el Centre d'Aco
e da ~e la nostra Conselleria que desemotUa el Centre de 
.oor<iinació i Diagnostic, que és el que veu més afeetats; 
19ualtnent potenciar el centre d'acollida del Projecte Home, 
~ue es desenvolupa amb uns caires posltius molt bons. Thm-
é continuarem donant suport al centre d'acollida del Patro

nat de Salut Mental del Consell Insular d'Eivissa, com fins 

ara, i també estam disposats, com hem repetit altres vega
des, a donar suport a la posada en marxa i al funcionament 
d'un centre d'acollida a Menorca, amb els auspicis del Con
seU Insular de Menorca. 

Així mateix continuarem donant suport a l'Hospital de 
Nit, com fins ara, potenciant-lo molt més, i per altra part 
també hem d'impulsar INSAWD, perque a part d'aquests 
quatre llits nosaltres creim que n'ba de tenir qualcun si més 
no a Eivissa i probablement a Menorca, és a dir, ampliar 
aquesta dotació de llits, i a més a més volem que els centres 
de salut funcionin realment d'una forma més efectiva en 
aquest problema. 

També volem potenciar la Comunitat Terapeutica de Ses 
Sitjoles, com ho fdm. Continuarem dotant de beques indi
viduals a tractaments per rehabilitaci6 a les diverses comuni
tats terapeutiques, com ho hem fet fins ara. Nosaltres a les 
comunitats terapeutiques, tret dels convenis amb el Consell 
Insular d'Eivissa o amb el Patronat de Salut Mental i del, 
conveni amb el Bisbat per al Projecte Home, mai no donam 
ajudes a altres comunitats com ha dit a El Patriarca; nosal
tres donarn ajudes individuals, ni a El Patriarca ni als Evan
gelistes, que ens pareixen molt bé i desenrotUen una labor, 
pero no tením cap conveni amb ells i realment les beques 
són molt individualitzades. 

Quant a la reinserció, efectivament és un problema molt 
important, és un problema que és difícil, és a 00, nosaltres 
creim que no és ver que reinsertar un droga-addicte sigui 
donar-li un lloc de feina, li puc mostrar les darreres estadís
tiques on els droga-addictes provenen només en un 20 i bus
ques per cent de l'atur, la resta tenen feina, bé sigui en serví
cis bé sigui en altres llocs o són estudiants, per tant reinsertar 
és arribar a col· locar un individu en les mateixes condicions 
d'un altre dios la societat nostea, que pugui aguantar el po
sitiu i el negatiu d'aqueUa societat, fms i tot l'atuf. EIl aguest 
problema estam ficats, amb el Projecte Home sobretot, in
tentam ubicar el centre i els problemes són trobar aguest cen
tre, tením dins els pressuposts els doblers suficie!lts, crej¡J¡. 
per donar-U suport enguany, a pesar de tot és a fmal d:any 
quan ho temero previst, i . a més a més hi ha Ilagut al~ 
intents, CQDl s6n' els Evangelistes per exemple, con és Can 
Gasa, La Sapiencia, etc., aIs q~ ajud,am ¡que .. Iw:l mteptat 
ja sep ~r ;aqll~t ~ de l~ reinseq;i9". ;,. 

En ti, acabam., i la oooJ:dinaciÓ, estam a'aooid amb ~e. 
és .blsica, pero, si uibo permet el r. President voldria Degir 
el ~r ilifoane-que' bem tengut deles .reunions que tenirfi 
a Madrid amb el Ministeri de Sanitat, de data Z1 d'abril pas
sat, ion, dios tot aquest esborrany de programa per inStitu
cionalitzar la coordinaci6 deis diversos plans autonomics ....:..-ég 

ver que en tením, és dins el Pla Nacional de Drogues- pero 
diu taxativament: «Las elecciones autonómicas de 1987 su
pusieron la paralización de las actividades durante más de 
medio afto -es refereix a tot el país-lo que podía indicar 
una excesiva politización del plan en su conjunto, lo que se 
contradice con permanentes afirmaciones realizadas por los 
responsables de los diferentes Gobiernos y de los distintos 
Grupos Parlamentarios respecto a la necesaria colaboración 
en un proyecto común alejado de enfrentamientos partidis
tas». Com veu, efectivament hi ha hagut una aturada a totes 
les Comunitats Autonomes i crec que a tot el país. 

Moltes gnicies. 



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

taveu Sr. Miquel Pasqual. 

EL SR. PASQUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
A la resposta del Conseller de Sanitat que ha fet a la 

intervenció del Sr. SerIa, jo poques coses he d'afegir en el 
sentit que ell és un especialista, té molts de cone.ixements i 
el qui parla, no. 

Pero sí cree que fa falta, tal volta, complementar alguns 
dels aspectes tangencials del problema de la droga que no 
s'ha,n. tengut en, compte o que no s~rum tractat suficientment, 
i em. ref~ C'fUlC[etament a la pmrenció. 

Diqs la probleJllatica de 1á prewnció de la droga, si te
en¡ OOlilp~ qpe de. ca.d.ID. vegada sétr j0Ves de més pooa 

ed3t eI& que s'babit~ nosaltres.hem d'arrenear de la pro
blem.ati~ deJa jpventD.t. Nos~ en¡¡.; troeam. amb una10:
v ({!le-~_p.taet(i; OOJP&riona14 'ens trobam anib 
una Joventut que necesBita 0CUpaci.0 en els moDUmt:s d10c4 
es- a d.iJ:, pe . una: puf! s'ha de p0.S<W a Ilabast d'aquests jpves 
unasme de. e0neixements que d$ facin veure quines ap1F
tuds manual;' plastiques ··int.elrleetua.ls·tenen per cmlli acti
tuds fav{)Iables de cara. a voler cercar una feina que li agradi. 

Es- a dii<; nosaItres· tenim una, problematica relacionada 
anili, el' món del trebaU que té incidencia en el problema de 
la droga a causa de la manca d'esperan~ moltes vegades, 
que tenen els joves, i moltes vegades perque no tenen una 
orientació adequada cap al seu futuro 

Pero també hi ha la segona part, que és l'ocupació de 
l'adolescent en els moments d'oci. Nosaltres hem de tenir en 
compte que ens trobam a unes ciutats i UDS pobles constru'its 
per als adults i que , per consegüent, no s'han constru'it per 
als joves sinó que s'han constnüt per a nosaltres, per als 
adults, és a dic, nosaltres tenim UDS pisos, tenim un medi urbil 
pensat per a la comoditat de la gent gran, on teniin televi
sions, on tenim comoditats interioes, pero per a la gent que 
té un grau de vitalitat més petit que el grau que tenen els 
joves. EIs joves necessiten cremar energies, neeessiten donar 
sortida a la seva vida impulsiva perque tenen una vitalitat 
molt gran que moltes vegades, per manca de possibilitats, 
queda sense utilitzar, i aquesta vitalitat, que és una font po
sitiva d'energia, es transforma en aquest cas en una perillosa 
materia explosiva. Si sumam aquestes coses, una vitalitat que 
no es pot desenrotllar moltes vegades, una angúnia a causa 
de l'avenir i el fantasma de l'atur, tenim el greu problema. 

Concretament, a part de l'orientació professional, que 
cree que si hi ha un debat o unes mocions sobre la droga 
s'han de tenir en compte aquests aspectes, també hi hem de 
tenir que per donar sortida a la vitalitat eIs joves han de po
der fer esport actiu. Nosaltces, he dit, tenim unes ciutats pen
sades per als adults i per tant tenim grans mancances en equi
paments esportius, en equipaments culturals, que també s'han 
de tenir en compte a l'hora de tractar el problema des del 
punt de vista social. Thrnbé s'han de posar a l'abast d'aquells 
joves a qui no agrada l'esport actiu, eIs mitjans per poder-se 
dedicar a la lectura, a les arts plilstiques, a la poesia, a la 
literatura, a la música activa, a la dansa, ete., etc. 

He volgut posar de manifest aquests aspectes perque cree 
que no s'han tocat suficientment, i per altra banda tal volta 
aixo s'hauria de coordinar a través d'uns centres socials d'ado-

lescents, on a cada barriada o a cada nucli es pogués orien
tar, dirigir i desenrotllar correctament la vida impulsiva deIs 
adolescents. Per tant, jo només he volgut afegir aquest as
pecte que crec que s'ha de tenir en compte a l'hora de conl
batre la droga. 

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

Diputada Sra. Aleñar i Pujadas. 

LA SRA. ALEÑAR 1 PUJADAS: 
Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 
Ya se ha dicho que uno de los problemas más graves 

que afectan a nuestra sociedad moderna es sin duda el de 
la drogadicción. Delinc.uencia alamum~ muertes por sobre
dosis Q por ~ famifias untinadas y destrozadas 
y UJL~, d:C. ~; SOD algunOIr de los; ~ que prodllee 
en DUestm! eatmno esta lacra sooial~ a pesar de que: JJa,1 quien 
opina que. idenUñcar drogadicto con, delincuente es. un di&.. 
cursoDJáí¡;~quc. cientlüioo; puestb.que Dormalmen
re las dmpJJ. Wmm a reforzar IC!)S. pIOOeSOS de- desviaq6 so. 
cialI ya. exiStentes¡ CDS entiende que es; un deber moml y 
polítioo asuIDÍI' con responsabilidad ciertos riesgos que la gra~ 
vedad del pooblema implican. 

Desde nuestro punto de vista, el problema de la droga 
es fundamentahnente un problema socio..económico que po. 
drá resolverse atacando sus raí(reS con la finalidad de des
truir el mercado. Hemos de poner el máximo. énfasis en que, • 
traspasadas la barrera de la no adicción a la adicción. es psi
cológicamente muy difícil y socialmente muy costoso volver
las a recorrer en sentido contrario. 

Por tanto, entendemos que la lucha contra el consumo 
de drogas tiene que basarse en la prevención tanto indivi
dual como colectiva. La marginalidad que crea nuestro mo
delo sociál con sus enormes desigualdades, agravadas por la 
crisis económica, exige, sin demagogias, un esfuerzo solida
rio basado en la información necesaria para conseguir men
talizamos de la importancia de proyectos colectivos que pue
dan atender a la solución de este gran problema. 

CDS propondría, para que fuera eficaz cualquier acción 
a desarrollar sobre este tema, la creación de unos centros in
tegrados de trabajo social, compuestos por una amplia re
presentación de profesionales, médicos, psicólogos, sociólo
gos, psiquiatras, asistentes sociales. con el propósito de 
orientar claramente hacia una politica preventiva, fundamen
talmente preventiva, intentando atajar el problema social en 
sus causas sin abandonar una asistencia adecuada a SUS 

efectos. 
Las actividades de prevención entendemos que serán real

mente efectivas si existe una verdadera coordinación entre las 
distintas administraciones públicas: Administración Ceno:al. 
Administaciones Autonómicas, Consells Insulares, Ayunta
mientos, y las entidades privadas sin ánimo de lucro, cotIlO 
ya ha reclamado el Grupo interpelante. 

De esta coordinación se establecerán los mecanismos de 
evaluación y control que medirán la eficacia de los progra
mas y su impacto. Creemos que deberían llevarse a cabo a~
clones concretas en el campo de la prevención, ya hemos di
cho que tanto individual como colectiva, creación de equipOS 
de información de drogo dependencias para actuaciones eD 
el ámbito escolar, formación de grupos de educadores, ca1lI
pafias divulgativas del riesgo de la droga, coordinación ÍJl' 
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MAS y Asociacion~ de' Vecinos, teniendo" pre-

f; 
rJ1lB 'wa con mala prevención es contrapreventiva y una ° ue una al' . N más ;eDle q. . provisada es una m a prevenelOn. unca 

teVeVclón ~ repetida frase «más vale prevenir que curar». 
partu1la /~po de la reducción del consumo, de gran inci

.en e mos sería la adopción de medidas estructurales 
'Ia cree , di ' d' den' es en la reforma Y mejora e sIStema e ucativo, 
" tent 

,ojtStS. entendido de que esa medida debe realizarse en 
el bIen A_;~; .-f.... 'ó +_1 d t eB . 'ón con la aUJu.u...,,,,«Cl n cenucu, e momen o, por-

c;OO¡díJ1li~ le exigirá a la administración de la Comunidad 
qlle ya ~o ésta disponga de competencias educativas. 
CJl. ~an debería potenciar en nuestra Comunidad el asocia-. ';0 y coopel'ativismo juvenil, asi como promocionar ac
~O.~S des alternativas, creando una oferta diversificada de 
~Vl a o llore para los jóvenes. En el campo de la reducción 
~~: ofem:a. una vez aceptado el principio de que el droga
¡eto es un enfermo y ofreciéndole el tratamiento adecuado 

cenrroS" especializados- como se' le deberla ofrecer, estando 
~ la actualidad, marcada la dis-tinción entre tenencia para 
:1 consumo y tenenci~ para el tráfico, se ?ace ~buso por p~ 
de los t:l1Üicantes. Se lDlpUSO, en la modificación del Código 
Penal reciente, l,a tenencia. defendida por el Grupa CDS en 
el CongresO de 108 Diputados, de penalizar la fenencia de 
drog,a Y así evitar que el traficante pueda acogerse continua
mente a la presunción efe consumidor. 

!?or último, la asistencia a! drogadieto entendemos de
beria realizarse en tres fases diferenciadas pero coordinadas 
entre sí: desintoxicación. rehabilitación y reinserción. 

Desintoxicación. es decir, tratamiento como enfermos por 
persona! sanitario específicamente profesional. Rehabilitación 
a través de programas de formación profesional y todas aque
llas iniciativas ya apuntadas a! hablar de la reducción del con
swno: convenio-programa con la Administración Central para 
el mantenimiento de servicios propios o concertados, en ré
gimen de internamiento y apoyo a! desarrollo asociativo en 
el marco de los programas de acción social; convenios con 
la Administración Central para financiar, en cooperación con 
k>s ayuntami~Dto; centros especializados de' asistencia y re
JWillitacjón. y la fase de reinserción podria llevarse a calio 
mediante el fomento del empleo del ex-toxicómano a través 
de c.¡pnvenios con empresas mediante subvenciones y la crea
Q.ión de. cooperativas de t~ajo ~iado. 

No basta el J"eCha?oQ social ni ,cabe la frivolidad de de
aparcado por difícil que'sea' su solución; hay que abor

_..el prablema de 'manera seria, responsable y consecuente 
su auténti~gravedad, y piense • ~r.- ~nsener. qne en 

Orupo del CDS encontrará en este sentido todo el apoyo 
que demande. 

Sres. del Gobierno, hagan lo que hagan, háganlo bien 
y háganlo pronto, porque la urgencia del problema así lo de
~anda. Creo que nunca mejor empleado el verso de Anto
Olo Machado: «El que espera desespera I dice la voz popu
lar I que verdad tan verdadera I la verdad es la que es I 
y sigue siendo verdad I aunque se piense al revés». 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

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

rauIa el Diputat Sr. Oliver i Massutí. 

EL SR. OLIVER 1 MASSUTÍ: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Jo cree que després de totes les intervencions anteriors, 
s'han dit tantes coses, quasi s'ha dit tot, que a mi només 
em quedaria dir amen i hauria acabat. 

De totes formes, el problema de la droga és un proble
ma tan greu, és un problema que ens pega tan fort, que si 
exposam uns petits punts de vista rapidament, en pot sorgir 
alguna cosa que encara no s'hagi precisat suficientment i que 
serveixi per orientar. 

Del que s'ha dit, Sr. ConseIler, i m'he de dirigir a voste 
i em perdoni, no és amb afany d'atac, a mi el que m'ha preo
cupat de la seva intervenció és que he sentit massa vegades 
<<volem», «desitjam», «hem pensat feD>, i a mi m'hagués agra
dat més la proporció molt petita de coses fetes s'hagués in
crementat molt més després de cinc anys d'actuació seva al 
front de la Conselleria. 

Cree que no podem perdre temps, ho acaba de dir el 
Dipu,tat que m'ha precedit, no podem perdre temps en un 
tema tan greu, i en aquest tema tan greu ens preocupen les 
subvencions. Efectivament, hi ha organitzacions privades sense 
interes de lucre, hi ha organitzacions de distints tipus, voste 
ja ha dit que en alguns casos es. donen beques individuals, 
i a nosaltres ens agradaria que tates aquestes subvencions t.en
guessin un seguiment. que eqs fa amb aquestes subvencions? 
Quin resultat donen aquestes subvencions? Es troba la Con
selleria darrera aquesta activitat o es limita a donar la sub
venció i que les institucions ja visitades, ja conegudes, conti
mun fent la seva funció? Pero ens preocupa molt més quan 
són beques individuals, si són beques individuals aquest se
guiment encara és molt més necessario 

Per altra part, jo, en el que voldria insistir és que el tema 
de subvencions, el tema de la xarxa de desintoxicació, de re
habilitació, de reinserció, molt important, molt transcendent, 
és el tema de curació, jo crec que ho vaig dir en una altra 
intervenció aquí, és el tema de curació. A més que té per
centualment molts pocs exits, malta gent toma a cauTe, la 
gent que realment queda afora d'aquest joc perillós és- molt 
poca, quasi tots o molts tornen recaure, tomen reincidir, si 
no tenen -i la intervenciÓ' del Sr. Pasqual m'ha agradat 
molt- sr no tenen •.. " nosaltres hem de donar a la j,Dventut 
distraccions-, coses que la t.reguin. del des8nim que no la fa 
caure facilment dios la droga. 

Pero la vacunaciá. com vaig dir un dia, i les maIalties 
acaben turant-se; la vacunació; es troba en la ptevencié~' La 

prevenció passa per la infqnnació i passa per la fomufeió, 
tots els doblem que es gastin en aquest sentit a les escoles 
seran pocs.. No pot ser que un jovenet que edm~ ja a sortir 
amb amics quan va a col·legi, queaquests més,' graos el pu
guin introduir, i ell no tengui la formació sofident per 
defensar-se i veure cIar que no és més home perque continua 
amb aquestes coses. Per tant, la prevenció, la formació, la 
informació és transcendental, és basica per a aquesta lluita 
que tenim. Jo crec que, vaig Ilegir, em pareix, que el Direc
tor General d'Acció Social va assignar una quantitat, bé, no 
molt gran, 30 rnilions, d'ajuda per a la prevenció. Afegint 
aquests diners als que hi pugui posar la ConseIleria, crec que 
s'hauria d'intentar la maxirna acció, la maxima lluita en 
aquest camí. 

Per altra part, jo cree i també s'ha dit aquí que hi ha 
creada la Comissió Territorial, la Comissió diríem de coor
dinació, pero aquesta Comissió tenia l'obligació de crear un 
pla territorial, i el pla territorial és el que ens ha de coordi
nar, i voste ha parlat de coordinació i que té intenció, inte-
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res de tenir aquesta coordinació. A mi m'agradaria que aques
ta coordinació existís ja. EIs ajuntarnents, s'ha de requerir 
l'acció als ajuntarnents, quines accions fan?, com es coordi
nen amb la Conselleria? Per altra part, el Consell Insular de 
Mallorca té un programa de prevenció. La Conselleria, qui
na coordinació té amb aquest programa? Juntar totes les for
ces, reunir-nos tots, interessar els ajuntarnents, interessar els 
col·legis, és a dir, la labor de coordinació entenc jo que ha 
de tenir un coordinador; la coordinació per si sola no es fa 
i la coordinació correspon a la Conselleria. 

Jo li prec fortarnent, i li demanaríem des d'aquest punt, 
que tenguessin molt en compte en el seguiment de les sub
vencions, que passa amb aquestes subvencions, on van. quin 
resultat donen. per encaminar-les de cara al futur; el Pla 
Thrritorial, quin nivell hi ha d'intoxicació, quina coordinació 
establim amb ajuntaments i altres per tirar endavant i per 
intentar reduir-la, i, finalment, i jo diria que sobretot, pre
venció, prevenció, informació, informació i formació. 

. ~ ;: Moltes gracles. 

E~ SR. PRESIDENr. 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Diputat Sr. Vicent Serra. 

EL SR. SERRA 1 FERRER: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
la és tan evident la incidencia de la droga a la nostra 

societat que qualsevol estadística ens dóna una idea del pro
blema. Problemes socials, laborals, sanitaris, judícials, eco
nomics s'uneixen i es reflecteixen en nombrosos texts legals 
indicadors també de la magnitud del problema. La vigent 
Constitució, encara que no es refereix expressament als drogo
dependents, estableix les específiques bases de proteccipó i 
de drets deis ciutadans. Podem parlar de xifres també. Es 
parla de 200.000 milions de perdues al món del treball com 
a conseqüencia de les drogues per tot el territori espanyol. 
S'estimen per a tot l'Estat un total de més de 2 milions de 
consumidors habituals d'alcohol, 70.000 consumidor~ habi
tuals de cocama. 125.000 d'heroÜla, mig milió d'anfetarnina, 
20.000 d'inhaladors i 1 milio i mig de cannabis. Es parla de 
7.000 casos anuals de delictes en aquesta Comunitat Auto
noma perpetrats per joves que delinqueixen per poder ad
quirir droga, causa fonamental de la inseguretat ciutadana 
existent. 

Som la segona Comunitat Autonoma, després de la de 
Madrid, en incidencia de casos de SIDA, no hem d'oblidar 
la seva relació amb l'addicció de drogues, 38,6 casos per mi
lió. Per altra part, el tractament anual d'un malalt d'aques
tes característiques ha costat 1.126.400 pessetes al sistema na
cional salut, tanta sort que el 15 de desembre el fabricant 
va anunciar al món una rebaixa del 20070. 

~alcohol i I'heroÜla, per les seves característiques, assen
ten el problema. ~herolna, droga considerada «de rápido 
acostumbramiento con dependencia física y psíquica y no so
lamente peligrosa para la vida sino también embrutecedora 
y envilecedora)), amb una edat mitjana d'iniciació de 19 anys 
i en alguns casos manco, subratllen el problema. Es parla 
de 5,7 d'heroÜlomans per 10.000 habitants en aquesta Co
munitat Autonoma i mentrestant només un 15070 deIs droga
addictes són els únics que solen acudir a rebre assistencia. 

Pero vegem l'evolució del tema d'una manera un poc més 
amplia, perque el tema ho és, el problema ho éso EIs drogo-

dependents varen apareixer als paisos occidentals els anys 6Q ¡ 

i al nostre país 8 o 10 anys més tardo El Parlament d'Europ~ 
ha plantejat en diverses ocasions el problema de la toxico, 
mania, des del 1980 ha anat adoptant algunes resolucions 
i el 1985 va constituir una comissió d'estudi. A Espanya ens 
podem remuntar al 74, amb l'elaboració d'una Memoria, al 
78, amb una enquesta sobre activitats d'educació en materia 
de drogues, fins que el 1985 apareix el Pla Nacional de 
Drogues. 

Quant a Balears, la seva condició d'illes eminentment 
turístiques suposa una gran entrada de persones per any, i 
pel seu caracter insular suposa per al drogo-dependent haver 
de disposar d'una certa quantitat de souS. Aixo porta qUe 
molts quedin presos, tancats a les mes. Aquestes caracteris.. 
tiques, a més del canvi sOcio-cultural deIs darrers anys, han 
condicionat la problematica deIS drogo-dependents en aqu 
tes illes. 

Enfront a aixo, s'impoosa un tractament integral del 
drogo-dependent. Aixo vol dir prevenció, desintoxicació, d 
habituació i reinserció social. Només el complünent de 
aixo ens podril donar unes certes garanties d'exit. El Projeo: 
te Home, referit pel Conseller, coordinat amb l~dminis 
ció Pública i altres entitats sense 8nim de lucre, aixf ho abor: 
da, .pero també el Centre per a la Prevenció i 'Itactáment dO 
Drogo-dependents d'Eivissa, que és aixf com es denomina 
el que ha dermit el Sr. Serra com a grupet, aquest Cen:tm 
depen del Patronat per a la Salut Mental i Benestar Social 
d'Eivissa i Formentera i és integrat pel Consell Insular, la lO

talitat deIs ajuntaments de les illes, i és el Consell Insular 
la entitat que el tutela. La Comunitat Autonoma subvencio
na parcialment i es coordina amb els serveis de Medicina Ge:
neral de I'Hospital Insular, i amb els d'Hematologia i Medi. 
cina Interna d'INSAillD, i també amb els serveis socials del 
Consell Insular, i realitza plans de prevenció i reinserció en 
col·laboració amb el Ministeri d'Educació i Ciencies i J'IN
SERSO de Balears. La Comunitat Thrapeutica Granja, la pri
mera a Balears per a rehabilitació de toxioomans, va ser crea
da a Eivissa el 1984, i el 1985, amb la creació d'aquest CentJe 
per a la prevenció i tractament deIs drogo-dependents, la 
Granja passa a dependre'n. 

Estadístiques d'aquest Centre: Del 82 al 86 s'han vist 704 
primeres visites; I'any 86 es varen veure 203 primeres visiteS. 
i I'any 87 es varen veure 147 primeres visites. Aixo coincideiX 
amb la tendencia general que hi ha una disminució en el con- . 
sum d'herolna, ara bé, que ve sempre acompanyat d'un aug
ment del de cocai:na i també d'anfetamines en algunes ca
munitats Autonomes, encara que a Eivissa, particularment. 
no existeix una gran afluencia de sol·licituds per a assisteIl' 
cia per dependencies de cocruna. 

Pero bé, a qui atribuir aquesta baixada en el consuJII 
d'heroi'na? Desgraciadament, desgraciadament les morts per 
sobredosis, intoxicació i tota la pato logia associada al ~~; 
de la lrnmunodeficiencia humana hi han contribllit, pero 1'

suposat són els plantejaments integrals i de coordinaciÓ e; 
¡'enfocament d'aquest problema el que fa i ha de fer que 
prestigi, entre cometes, de I'herolna disminueixi. 

EL SR. PRESIDENT. . 11' 
Té la paraula, per part del Grup interpel·lant, el pJP 

tat Sr. Serra i Busquets. 
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~ RRA- 1 BUSQUE1S: 
SR. SE S president. 

f;L úrAoies. r. en~ar aquesta replica em dirigiré al Porta-
Sé per coJll el sentit que quan em refena a un grup in-

\l d t\p-PL. en de CiutadeUa, no d'Eivissa, i si ho he mes
dpi t era i~,:~caciÓ. Conee profundam;nt l'actuació,. en 
cJar valgu ositiva j en alues no tant, d aquesta expenim
~s nspectes P 
'in eiviSsenC~t aclariment, també ti voldria dir que a Eivis-

fet aqu tal' bl ma en aquest momen s, per a nos tres, Ja co-
a. el pro ; una altra droga que no s'ba esmentada, ¡que 
LJlen~a a

d
s: rna la més moderna, i sense que jo eregui Que 

!s la mO' di' l.. • . \s resuJtats eroties que uen, peru que aquest estíu es-
doJJl e que fara furor a les Pitiüses i que caldra observar
tic segur 
f de prap· . d PeteS aquestes observaclons, po ero entrar un poe, Sr. 
Con cller, en aJguns aspectes practics i concrets. El Demcret 

1 .. Metadona deJ 85 ens preocupa que en aquestes es, 
dc~ d' est Á~ a la gent que ha e terur aqu tractament necessiU la-
~t no hagl tengot una practica, o aJmenys que nosaltres 
:n~em, adequada. i és un problema que treim a l'hora 
de la conereció. 

La Comissió Thrritorial de Drogues ha estat, ja ho hem 
dJt ~bans, onze mesos sense funcionar, i ara, dia 27 passat, 
e$ ~ convocar una reunió per a dia 10 de maigo Esperem 
~1s seus resultats positius, peró tenguem en compte gairebé 

I UD any d'inactivitat en aquesta Comunitat Autónoma A 
nosaltreS. que aixó succeeixi a nivell d'estat ens preocupa, ho 
criticam, peró més ens preocupa que sueceeixi a la nostra 
Comunitat Autonoma. 

Composició de la Comissi6 de Coordinació, al Butlletí 
de Ja Comunitat de dia 9 d'abril. Jo, Sr. Conseller, li voldria 
suggerir un canvi en aquest Decret, un canvi radical. Mirl, 
bi sobren gent de la burocracia de l~dministració Autono
miea i d'altres administracions i hi falta gent que toqui el 
problema, siguin tecnics o sigl$ senzillament persones que 
tlebiIlm en el tema de la drogo-dependencia, perque si no, 
já;fin dlra: 1JIl Conseller, un rep~entant de cada COI)Sell, 
U1i un ajwitamept, el de Palma. un de la Conselleria d'Edu
~ dos Directors Generals, un Cap de Gabinet, un 'Cap 
l.Uíütat de Serveis Thrritorials, un Cap d'Uni,tat de J»romQ-
~~"'"'-':NUll[. en una paraula,exce$Siva bUIQCl3tització i pcx:a 

de fet toqUi -eHema amb les manso . , .: 
he de dir q~ a part d'infonnacionS concretes, la 

quasi m'l\e. emacionilt. FiI;ts i 1Ot :Mach~c:lP,JIUe ~rec 
l'havien citat mai en aquest Parlament, sí que l'ha

t!It- c:itat, sí, hi ha companys que són molt partidaris de les 
--. aleshores hem de dir que una certa emoció· ens ha to-=- áts c;squerrans, perque Machado, clar, és un patrimoni 
cre!~ unportant, pero, anem un poc a qüestions de con-

IÓ. 

1 Mirin, nosaltres insistim que coinciclim amb les parau
es, fins i tot pot ser amb els programes teorics que expo
~ COmcidim que 00 tot és problema de delinqüencia, hi 
q~ePr~blema de consuro que no té res a veure amb la delin
bl nCta; també, cal dir-ho, es pot consumir sense cap pro
n.i e~ ~er a la salut ni per a la salut pública, ni jndivid~ 
saJUb~ca, el que passa és que hi ha molt poca educaci6 
d'a tana, molta corrupció, molts de problemes derivats 
Co q~esta problematica, i és per aquí que nosaltres creim que 
Ve ll~ua faltant informaeió, coordinació, ho ha dit el Sr. Oli-

t 1 ens ho ha reiterat, control i seguimeot, control i segui-

b 

ment, que desconeixem el control i seguiment del 80070 d'ac
tuacions de la Conselleria, llevat del Projecte Hame o 
coneixem practicament res més, i em pareix que aixo és 
evident. 

La eoordinació. Hem parlat d'ajuntaments, pero, quina 
eoordinació real existeix? 1 el Ministeri d'Educació? Es un 
altre tema que és damunt la taula. Potser la deIs Conseils 
Insulars és la que més coneixem, pero també la veritat és 
que ens trobam dins una certa, jo diría una certa nebulosa 
global. 

La xarxa assistencial coordinada, de la qual ha parlat 
el representant d'AP-PL, de la qual ha parlat el representant 
SOCIALISTA i fins i tot cree que en l'esperit d'UM i del 
CDS també, pero és que no hi ha a les Illes Balears, illa per 
illa, una xarxa assistencial coordinada, el que hi ha són grups 
que funcionen uns separats deIs altres i falta precisament 
aquesta coordinació, aquesta política globalitzadora. Nosal
tres creim, per acabar aquesta qüestió, que hauria de ser la 
darrera vegada que féssim un debat d'auto-eomplaenees da
vant el tema de la drogo-dependencia. Tots podem estar sa
tisfets de tenir programes teories, tots podem estar satisfets 
que es fan més coses que fa quatre o cinc anys, tots empen
yem perque se'n facin més, i ho feim, arnés sense granjs lli
c;ons magistrals, perque és un problema tan gran dios la so
cietat que cree que no cal cap auto-complaenca sin6 més bé 
l'autocrítica constant i sobretot del poder, del poder polític 
que és en defInitiva el que cal que doni les orientacions, doni 
el seguiment, doni el control i una infonnació constant deIs 
resultats que hi ha. 

El nostre Grup, en conseqüencia. ho anuncia en certa 
mesura. ja ho havÍem dit abaos, que segons com anas aquest 
debat ereiem que caldria més informació, més coordinaci6, 
investigaci6 rigorosa deIs recursos, de com es fan les coses, 
poder avaluar tot el que en aquestes illes hi ha i fIns i tot 
pod,er demanar infonnació a persones, institucions, etc., so
bre problemes, per que no judicials?, per que n() wlicials?, ' 
per que no de traficants j tot, que en ~oneixem, que en co
neixem i són ben bOns de trobar? 

Aleshores vcne a dir que ens trobam. ~t un pro"le
ma molt ~. q1;le j9 cree que tots els Grups hi col·laborcl
rem,i que de fet c~ que avui es ~ oQrir una ROrta d'm
tentar, pe que 10ts ho bem dit teOricament, d'inientar ' anar 
caminaQt, ,ma, a día. QdeIs teOncs >SÍ, pel Ó sobrerot prilctica 
constant, perque som davant el gnÚtproblenui deIs ~ ~. 

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

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT SO
CIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Gracies, Sr. President. 
Escoltant totes les actuacions, jo crec que tots anam a 

eaure un poc alJa mateix, fms i tot, jo crec que perque segu
rament ho havíem preparat més, el Sr. Serra i jo hem esme
nussat més el tema, pero tanmateix sempre s'aeaba aila ma
teix, és la mateixa divisió, és assistencia o és prevenció, és 
assistencia, reinserció i rehabilitació, i després hi ha una se
rie de topies on probablement tots queim també, pero que 
en defInitiva aquesta excepció, aixo és el que bem de fer, l'bem 
de dividir en aquests grans temes, jo ja he comparagut no 
sé quantes vegades en aquest Parlament per explicar el que 
hem feto 
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Es ver, Sr. Oliver, que jo he dit <<volem», «desitjam», 
(<volem fem, i ens agradaria molt dir «ja hem fet«, «ja s'ha 
fet» , «ja no hi ha droga-addicció», pero, qui ho ha aconse
guit en el món? A més a més, jo li he explicat tot el que 
hem fet, li he explicat en Comissió, Ji he explicat en altres 
actuacions o en altres compareixences meves; ara, a més a 
més, volem fer tot aixo, i per aixó hi dedicam cada vegada 
més doblers deIs Ílostres pressuposts. 

El 'seguiment de les subvencions. Són totes al nostre cen
tre, estan per histories clíniques, tenim informes periodics de 
cada un deis droga-addictes que és a un centre, aixo també 
eIs ho he repetit altres vegades. 

La curació.Que hi ha pocs eXitsl Cap. No és que no 
n~ hap .cap, ésque l'heroi'nOOum és com t'alcohOlic. Calco
h01ic 6; ~. ~ i :lota la WIa sed un aJcoholie, i 
l'hetoitimbm lJll a:.eroinbnian sempre i sempre ha sera; i 
. señ:tpre dB lá Ilmneta enctsa" 1 uim on alOOhOlie, que en
cara c¡Be facl cm,. 1IftyS ~ no begai 1 Ji dGDIIÍ una 'COpa, 
~a flétatooMlie, i I~ ijguat En canVl no 
-és _ d fliiiIa4ot;, Do él així ti coCaiftOman, .que ~n pot 
.desfet ¡ ffuS i tot pat arribar 11. ~81' fastic a aquestes <tiró
guaí. .. ~ 1Iquest no. Per taRt, CUraci5, natmalment, alp. Di 
ha d'IIiver tótá uná ~a posterior, i so és així, i aixo 
se ap pet tot d món. per tant jo cree que el repetir-ho tant ... 

QUant que la Direcció Geiteml4e 'Madrid ha donat 30 
milians per a la prevenció, no. s6n 10 nliIions per a la pre
venció, bé, 'SÓIl 29 i busques, pero • per a la prevénció, 
són per a l'assistencia, són per .a la prevenció, són per a la 
remserció i fms i tot aquest any hem obert un programa nou 
per al'assistencia als presos. 

1 clar, la prevenció ésimportant, ja ho sabem que és 
important, pero l'assistencia, i agafant la frase o el vers que 
ha dit la Sra. Diputada, qui espera desespera, i espera aquell 
qui és droga-addicte, no aquell al qua! s'ha de prevenir, és 
el primer qui es desespera, és aquest qui és ara, avui i ara, 
i diuen eIs pares: pero és que el meu fill és droga-addicte 
i esta enpnxat, i que hemde fer, avui?, perque avui acaba 
de robar 1) dema mbara. Aquest es desespera; eIs altres, 
d'acord que·és important la prevenció, importantíssima, i tots 
la fein1, pero és que jo arribo a pensar que tothom s'hi apunta 
massa a la prevenció, i a l'avui i 1m del droga-addicte, aquest 
senyor que es pica ique fuigquan el dus a la granja, d'aquest 
totbom en fuig un poc i són peques les institucions que ens 
hi aferram de ver, i ens hi hem afenat de ver, jo li ho assegur. 

Jo cree que tots volem el millor per als droga-addictes, 
i és ver. 1 que és la coordinació? Jo, la coordinació, ja els 
hi he dit un munt de vegades: nosaltres, al nostre Centre 
d'Acollida, tenim malalts provinents de totes les institucions, 
com eIs he dit altres vegades, provinents deis centres socials 
de l'Ajuntament, deIs centres de primera instancia de l'Ajun
tament, en tenim provinents de l'Hospital <le Nit, d'INSA
run, de la Creu Roja, de I'Hospital Militar, de totes les ins
titucions, i del nostre Centre d'Acollida també en surten cap 
a totes aquestes altres institucions, com és el Centre d'Eivis
sa, com és la Creu Roja, com és Sanitat Exterior, etc. 1 tots 
volem el millor i tots volem la maxima coordinació, i jo pro
cur tenir amb 10ts la maxima coordinació, pero posem-hi les 
mans tots. EIs servicis primaris, que pertanyen, jo cree, per 
lIei de regim local, als municipis, han de funcionar, i els ser
vicis primaris d'INSAillD, els centres de salut han de fun
cionar com a tals centres de salut, no com a ambulatoris, 
que funcionin les 24 hores, que posin en marxa els centres 

de salut mental, com han dit, que ho posin en marxa, i a. 
partir d'aquí, és a dir, coordinar no és planificar, no confan.. 
guem. Planificar és dir-Ios el que han de fer, coordinar és 
saber les accions que fan j els doblers que hi dediquen cada 
una d'aquestes institucions i coordinar-les. I quants són, els 
doblers que hi dediquen aquestes institucions? 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el 'debat d'aquesta Interpel·lació, se suspen la Ses. 

sió per quinze minuts. 

I11.-1} 
EL 'sR. PRESIDENT. 

Sres. i Srs. Di¡mtats. Recomen~ la Sessió . 
ScgUint l'OEdre del Dia que bi ha per a la Sessió d' 

passam ala húapel.!aaó re&ist,rada ambelu.° 501/88, IU~ 
·5 ....... pc:I GnIP~meatari SOCl.Al..!SrA, relativa a 
política de ~; w 

Per pan del Grop .Padamentari SOCIAUSfA, te la 
mula el Diputat Sr. DamiA Pons i Pons. 

EL 'SR. PONS I PONS(Damiil,): 
P.ot aDar llegint d text1 

EL SR. SECREl'ARI PRIMER: 
«La Constitució Espanyola, a I'article 9.2 i l'EstatU 

d'Autonomia a l'article 9 tixen als poders públics l'obligació 
de promoure la participació deIs ciutadans a la vida cultural 
i social. . 

Un deis elements fonamentals i decisius per fer real i 
efectiva aquesta participació són eIs museus. Cap societat mo-l 
derna no pot dur a terme la plena formació integral deis seus 
ciutadans sense dotar-se d'una xarxa adient de museus. En· 
front de la museística estatica, elitista i contemplativa del pas
sat, ·els museus del temps actual són elements ext:raordinB· 
riamentactius que estHnulen la creació artística i la ecerca 
científica. 

Les mes Balears han viscut íms temps moh recents din$'. 
un gran endarreriment economic que feia impossibJc' 
consolidar..:hi unes formes cultural s modemes. Per aixo, .arfÍ" 
bada l'hom del desplegament econ.oDlÍc dels pobles insular5 
acren del turisme, ¡ aconseguit l'autogovern a través de l'Es~ 
tatot d~tonomia 1983, cal que els nostres poders públiCS 

duguin a terme l'establiment d'una.xarxa de museus d'acord 
amb les pessibilitats i necessitats de les Dles Balears. 

La Comunitat Autónoma, d'aoord amb l'article 11.19 le 
competencia exclusiva sobre els museus que no sien de tit~' 
laritat estatal i té encomanada la gestió segons disposa ,'ar1l' 
ele U.l4 deIs Museus de titularitat estatal a les Illes BaleafS
No obstant aixó, la Comunitat AutOnoma no ha impulsa! 
fins ara cap actuaci6 sistematica en materia de museuS. BIS 
museus existents no han vist cap millora substancial ni s'ba 

impulsat el sorgiment d'a'tre.~ centres museistics. Thmpoc nO 
s'ha dut a terme cap iniciativa legislativa per tal de dO~ 
els museus d'un mare legal adient amb l'autogovern de qll 
gaudeixen avui els pobles de les lUes. Ateses les COIDpettP' 
cíes que en materia de museus té la Comunitat AutQnOJ1ls! 

atesa la necessitat d'impulsar l'establiment a les Illes BaJ~ 
d'una xarxa de museus moderna i eficient, s'imposa deb~ 
a fons quines són les línies d'actuaci6 en materia de IDUS 

-/ 
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~ r:nitjan i llarg termini pensa impulsar el Govern 
curt., ).. 

'loe a un,itat Autvnoma. 
de la Coxn [ aiXo, el Grup Parlamentari SOCIALISTA for

p(lrl'~onorabJe Sra. Consel1era d'Educaci6 i Cultura la 
plola a 1 terpel.laci6 sobre politica de museus». 
egüent n 

L SR. pRESIDENT: 
f Sí. Sr. Diputat. 

L SR. PüNS 1 PONS. (Damia.t 
E S President. Sres. 1 Srs. Dlputats. 

r!~nY 83, quan es va aprovar l'Estatut d'Autonomia, va 
-creim interpretar-ho correctament- un moment d'iJ·Ju

S7~ . d'esperan~. Un pros que havia vist com les seves insti
SIO .~AS d'aotogovem havien desaparegut feía ja segles, reco
tuClya. no unes institucions historiques, pero veía com neixia 
br3 l . . . ali 'ó d' Il autonomia, comen~ava a lDsUtuclOn tzaCl un pro-
u~ d'autogovem fonamentat damunt la historia i derivat de 
~ ordenament constitucional. 

Pensavem, aquest Diputat ho esperava amb molta d'iHu
sió, que la reacció d'aquest sistema d'autogovern, la creació 
d'unes institucions propies acostades a1s ciutadans, votades 
democraticament per tots els pobles de les Illes, tendrien, es 
marcarien com a tasques prioritanes, afrontar les diferents 
problemittiques vives, actual s, de les Illes Balears, entre elles 
laproblematica cultural. Un poble sotmes, un poble sense 
jpstitucions propies, evidentment no havia pogut desenrot
llar no només la seva propia llengua, sinó que havia vist com 
les seves referencies culturals eren esborrades, eren deforma
.des, i, sobretot a l'epoca del franquisme, durament persegui
des i fins i tot amb temptatives d'eliminació i substitució per 
unes altres completament estranyes. 

Passats cinc anys, a l'hora de fer un balanc, ha signifi
caí reaIment, en la materia que avui ens ocupa, una de les 
menes fonamentals per protegir una part del patrimoni cul
tuml, el tema deis museus? Hem donat passes realment en
davant en relació a l'epoca en que no existia l'autonomia? 
Uépoca preautonomica va ser més activa que eIs anys que 
.4uim des del 1983? De végades tenim la impressió que sí, 

i lOt els podria dir que institucions culturals, arees cul
~ importants, en aquest moment se m'acut el mateix Ar-

11 del Regne de Mallorca, de que hemparlat tant aquests 
s dies, tenia una dotació de personal més amplia abans 
~ de l~nomia que avui, cinc anys deSprés d'erer-

• d'un autogovero limitat; pero en una 3rea d'amplfssimes 
~ncies, com és Cultura, veim que no s'han donat 

es~ passes endavant. 
Aixo crea, per tant, un interrogant molt greu: Som ca

Paws de gestionar les competencies que tenim en les nostres 
lilaos? Som capa~os de fer un plantejament i assignar a 
~uestes Arces, d'acord amb els límits presupostaris que te
nun globaIment. la part que eIs correspon dins aquests pres
suposts? Nosaltres temem que en materia de museus conti
n'Uatn exactament alla on érem i fms i tot, després podem 
'tteure alguns casos concrets, una mica pitjor. 

Un museu no és una cosa només referida al passat. Els 
lnuseus. com totes les coses d'aquest m6n, s6n un producte 
d
b
e la historia. El musen, el co¡'¡eccionisme, es d6na als po-
les Prirnitius, fins i tot avui en día a les societats primitives 

que podríem trobar per Oceanía i per Africa bi ha una prac
tica d'un col-lecéionisme d'objectes de luxe, Europa va viure 
ltlla epoca d'un col·leccionisme fastuós de grans re.sultats, a 

l'epoca del Renaixement, la Florencia deis Mediccis n'és un 
exemple, els papes del Renaixement en són un altre exemple, 
pero el .museu tal com avui el coneixem és, sobretot, un pro
ducte del segle XIX. El segle XIX, epoca de democratitza
ció de les societats europees, amb un impuls del liberalisme 
del XIX, no l'actual, en el qual es varen donar grans pass es 
per acostar la cultura al poble, va donar com a resultat la 
creació d'unes xarxes de museus realment esteses per tota 
Europa. 

Una sodetat endarrerida com eren les societats espan
yoles i com era, dins elles, una de les particularment endar
rerides la sodetat de les Illes Balears, eIs pobles de les Illes 
Balears, no varen participar d'una forma activa d'aquesta 
creació d'un sistema de museus. Una sodetat agraria, margi
nal, d'escassa pobladó, de pobríssims recursos, d'emigració 
massiva, al segle XIX difícilment podia dur endavant la crea
ció d'un sistema de museus de caire europeu com en aquell 
moment les grans potencies colonials d'Anglaterra, de Fran
<,:a i fins i tot Alemanya duien a terme. 

Per tant, quan va arribar l'Autonomía, elllegat deis mu
seus era rea1ment pobre, pero de llavors en~a, hem donat pas
ses per ampliar-lo, per enriquir el seu fons, per modernitzar
lo? Nosaltres creim que no ha estat així, creim que conti
nuam sense participar a l'evolució moderna del museu. Avui 
en dia, aquest museu sorgit al segle XIX es troba completa
ment en crisi. Hi ha una frase despectiva, que quan una cosa 
deixa de ser útil deim que és una ~a de museu. Per tant, 
el museu té unes connotacions negatives; aquest museu esta
tie, aquest museu on es depositen coses, on es va en tot cas 
un dia a l'any de visita d'una forma més o manco passiva, 
aixó, dins l'Europa moderna, dios els estats moderns, per
tany al passat. El museu es troba en crisi, pero es troba en 
crisi positiva. S'ha passat del museu col·lecció d'elements mo
mificats, d'elements anacrónics, bells, pero inútils, al museu 
educador, al museu actiu, al museu on es cobreixen tota una 
serie d'itrees de la ciencia, de l'art, de la historia i de la tec
nología. 

Dins l'Europa actual és inconcebible la investigació sen
se el museu, és inconCebible la fonilació deis universitaris i 
fms i tot deIs mateixos infants sense les visites programades, 
sense l'estudi, sense el 'cóneixement directe deis eleIÓents cul
turals que recul1en els grans museos de i'EUropámbderna. 
Fins i to1 s'ba arribata eXperiencies bOOtites,fms i tdt hi 
ha museos Ol&iIs, ',.e; J'8SSa' 'delmtiseu DO~ nÓrñ~ éStltiC' ~ 
a concepció, .mnó flils i total museu 'que té una posSi6~t 
de despl~ent C6m. es' 'dóna éI ~ci.sá; Rlcmo"bd, aIs'. i!Stats 
Units, i fJ1lSi tot la ·mateixa UNESCO ha arribai a crear 
museus mobils als PaIsos Africans, corn és el cas de Nigena. 

Per tant, davant tot aquest panorama del museo mo
dero, davant un elernent bllsic per a la construcció d'una cul
tura propia, per a la seva protecció, per al coneixement deIs 
seus infants i de les seves persones majors, per a un contacte 
viu deIs investigadors amb el llegat historie, quines passes ha 
donat aquesta Comunitat Autonoma? La veritat és que si re
passam el panorama d'actuacions hi ha, éom he dit altres 
vegades, per posar-se a plorar. 

Repassem els dos fascicles d'aquesta bíblia d'actuacions 
que són els discursos d'Investidura del Sr. Caftellas. 7 de juny 
de l'any 1983, estrenam Autonomía, un discurs d'!nvestidu
ra, l'AutonomÍa és encara una iHusió. Hi ha cap preocupa
ció en el tema de museus? Repassam avui en dia aquestes 
pagines ja una miqueta esgroguei'des pel temps i sobretot de 

_~ ____ ------------------------------~S 
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, 
flagrant anacronisme en molts de conceptes i no trobam ni 
una sola referencia als museus. eelement cIau, juntament, 
com dei a el Sr. Jaén en fa un moment, amb les biblioteques, 
referit a llibres, i els arxius referent a documents, els museus, 
que són una pe¡;a cIau per protegir, conservar, transmetre a 
les generacions futures, per part d'una cultura que deim que 
volem construir, no mereixen ni una sola, ni una sola refe
rencia, en el discurs del President de di.a 7 de juny del 1983. 

Quatre anys d'exercici autonomie, segona edició d'un dis
curs d'Investidura. Petites referencies, una atenció preferent 
a l'arqueologia terrestre i submarina, atenció tan preferent que 
desp'rés suprimirn eIs programes d'investigació. Un progra
JlUl es~jal que ~rvira per inventariar i catalogar tots eIs 
béns que 'obtenIDJ,in ~ a aqueStes eampanyes axqueologi
queso Una tasCa encara ~ JeaJjtzar, 

Pero d'aquesteS 1?araUles ~DS anam -séré brell, Sr. 
President-, éns anam ·aIs umseus, ~l que hem heretat del 
passat, no n'hem creat ni Un. i din.s aquests .rnuse}¡s ets pro
blemes no s'fuuí resolt. Quatre anys d'exeroici d'"una Cons~ 
lleria detentada pél Sr, Gilet. Que vlt,Passar amb él museus? 
S~n \1l desentendre comp~tament. No voldria recordar Da
menta bies actuacions qlie ~ varen viure diñS el MÚseu, con
cretament d Museu de MaIiorca. i que fms i tot varen aca
bar, davant eIs tribunals. " 

S'acaba aquesta epoca. Un Grup Polític, UM, una Con
seDera, Honorable Sra. M;t Antonia Munar té avui a les se
ves mans la responsabilitat deis museus. Ens consta que com 
a mínim s'ha donat una petita passa positiva: als museus es 
coneix la gent de la ConseDeria de Cultura, hi han anat, han 
parlat amb la gent deis museus, pero fms ara la gent deIs 
museus, a part d'aquestes visites no ha rebut cap programa 
d'actuació, no coneix en absolut les actuacions que pensa dur 
endavant aquesta ConseDeria. 1 més encara, falta sobretot, 
i no tenirn notÍcies que es dugui endavant, el marc jurídic 
bAsic per ordenar el museu a les mes Balears, que és una 
llei de museus, que no és un element formal, perque eIs únics 
museus que són absolutament dins la Dei, d'acord amb la 
LIei de Patrimoni de I'Estat i el Reglament de Museus, són 
avui, a les mes Balears, els museus de titularitat estatal i al
guna excepció cóm és el cas del Museu de PoDen¡;a. Tots els 
altres museus que existeixen de les mes Balears, siguin de ti
tularitat particular, es diguin museus municipals, es diguin 
museus de l'Església, viuen en una situació legal d'absolut 
dubte o cIarament al marge de la llei. Es evident que quan 
parlam d'aquesta no legalitat no denunciam un fet com és 
una infracció urbanística, que té unes consequencies catas
trofiques, pero és evident que dins aquesta area deIs museus 
és necessari, per comen¡;ar a actuar, crear certament aquest 
marc legal. 

Jo comprenc que no hagin pogur dur endavant moltes 
actuacions en materia de museus perque evidentment els pres
suposts són limitats, els recursos són escassos, pero el que 
ens preocupa és que ni tan soIs l'instrument legal per co
men¡;ar a definir les funcions de tots els museus per regla
mentar i ordenar i situar dins un estat de dret tots els mu
seus de les Illes Balears, ni tan soIs aquest treball s'hagi 
realitzat i dut endavant. 

Es per aixo que ens agradaria que la Sra. Consellera ens 
donas una explicació a veure en aquest moment quina polí
tica es du a terme per acabar amb una situació que és abso
lutament impresentable cinc anys després d'exercici d'una 

autonomia que en materia de museus ha donat un resultat 
fins ara absolutament nut. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula per part del Govern, la Consellera d'Edu. 

cació i Cultura Sra. M~ Antonia Munar. 

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

Sr. President. Sres i Srs. Diputats. 
La política de museus de la Conselleria d'Educació, Cul

tura i Esports es desenrotDa en aquest moment en tres ves. 
sants que assenyalarem a continuació. 

En primer Doc, hi ha una política sobre els museus de 
tituIaritat estatal, la gestió deis 'quals ~ns ha transferit mi. 
tan~antconveni. Aquesta política la feirn a través de dos ti
pus d'actuacions. En primer Doc,hem intensificat les nost 
relacions amb el Ministeri de Cultura pe¡; tal d'aoonseguir op. 
t:imitzar les aQtuacions amb dos organismes. El resultat de 
lés nost:reS negociacions eS palesen en ets punts següénts: Hent 
adenseguit que la Dir'ectora GertetaJ de MuseUS del Ministí • 
de Cultura es tmsDadas a les mes Balears per tal de Visitar 
els diferents museus de Mallorca, Menorca i Eivissa. Grades 
a la viSita i pos'teríors conversaciollS"·amb l'esmentada Direé
tora Gene~ s'han iniciat diverses actuacions destinades a 
dotar d'infrastructua aquests museus. Pel que fa al Museu 
de Mallorca, es fmalitzaran les obres d'acondicionament; ha 
contractat ja el projecte tecnic amb un arquitecte per a la 
realització de la segona fase de les obres, així com també 
s'estudia la viabilitat d'una possible ampliació del Museu amb 
l'adquisició d'una altra casa. 

Quant al Museu Etnologic de Muro, s'estudia la com
pra de la casa yema del museu per tal de poder ser ampliat 
Així mateix en aquests moments continuen les obres d'acon· 
dicionament del Claustre de Sant Francesc de Maó perqu~ 
pugui ser reconvertit en museu. A l'illa d'Eivissa procedirem 
a l'acondicionament del Museu Dalt Vila per tal d'instal ·Jar
hi uns serveis que eren necessaris. 

En defmitiva, la nostra política és de col-laboració amb 
el Ministeri a fi d'aconseguir el millorament de la infrastruc
tura en aquests museus. 

El problema, Sr. Pons, que voste ha comentat de deceP
ció davant l'autonomia o la democracia, no es tracta d'aquest ' 
problema, crec que podem ser optirnistes. Amb l'autonornia ' 
i amb la democracia haurem aconseguit molt en bé de la " 
nostra cultura; el problema, ja li die, no és tan soIs de coma 
petencia sinó de dotacions economiques, i no és d'estranyat 
que al Ministeri, quan aquests museus tenien titularitat i gestió 

estatal, fossin més ben dotats. Voste sap que els recursoS ere~ 
més importants i fins i tot en aquests moments, el Ministet1 
té el mateix personal que tenia, els mateixos funcionaris, que 
abans de transferir competencies, per tant poden dur una Í1Jl' 

millorable gestió. 
Pero no és tan soIs aixo, és que proporcionalment éS 

molt superior l'assignació economica que tenen els Ministe' 
ris en proporció als diners que tenim en aquesta ComuniUlt 

per les mateixes coses, i en aquest cas en materia de museus, 
Per tant, no és d'estranyar que poguessin ser més ben dotal5 

quan era la mateixa persona que tenia titularitat, gestió ido' 
bIers per dur endavant la política que volia. Nosaltres, si ~ 
nim dotacions economiques més elevades i es tracta aque5 
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~. arob la justicia economica que ens correspon, sens 
COfflUOI I ~L In dur una millor política, molt més bríllant, no 
dobLe POe: materia coro ara parJam de museus, sinó també 
¡al1 ?IS de biblloteques, etc. 
d'~Us, on Uoc, la política que duim en aquest moment 

Bn ~orar la gestió d'aquests museus a través de de
. la. d:dCS activitats, com són la dota ció d'una xarxa IDfor
llll11~ deIs museus. Aquesta xarxa permetra una connexió 
fllauca 15 museus i la ConseUeria, amb la finalitat de tenir 
eIll.!C i1~or coneixement deIs volums que hi ha a cada una de 
un m es biblioteques i deis materiaJs que hi són depositats. 
les s~ J'agilizació dels sistemes de pagaments a proveedors, 
'fhtJ"I que sembJa no massa important pero que ho és a la 
cosa a per tal d'aconseguir les adquisicions que fan falta a 
U~! moment; la cobertura també de tetes les places vacants 
: 1 com la gestió deis contractes de coJ.laboració a través 
de ¡'INEM. 

Un segan apartat, un altre vessant de la política de mu-
eUS és la política de redacció de la normativa legal en mate

~ia de museus. Actualment, personal especialitzat treballa en 
la seva redacció. Hem de tenir en compte que tant la Llei 
16/1985, de 25 de juny, de Patrimoni Historie Espanyol, com 
el Reglament de Museus obliden el marc legal deis museus 
estataIs. Tot aixo provoca una manca d'estructura que per
meti per un costat legalitzar museus municipal s i per l'altre, 
determinats museus creats I'any 1979, com el d'Historia de 
la Gutat, no han tengut contimütat, continua sense direcció 
.i els materials alla depositats es fan en aquest moment mal
. bé. Per aquest motiu, i abans de pensar en la possibilitat de 
et;ear nous museus, hem de pensar de regular-los adequa
dament. 

I una tercera fase, un tercer vessant d'aquesta política 
de museus la tenim en una política destinada a estudiar la 
cteació de nous museus. Abans de dedicar-hi doblers i esfor
~s, es fa necessari estudiar seriosament la seva localltzació 
i viabllitat. Per aixó hem iniciat la contratació d'estudis so

localitza.ció, viabilitat i avantprojectes deIs museus de pin
de la mar i de ciencia i tecnologia. En aquests moments, 

- Jase d'adjudicació, cree que avui "o dema, demAsegurá-
t sortira l'anunci en premsa d'aquesta oferta Aquesta po

c:J:eim que ha de ser realista, tenim estudis tecmcs en 
~ Conselleria per als quals neceSsitaríem, una inversió 
5.000 milions de pessetes' ~ atendre -adequadáinent els 

s gue aestidruun en AQu~ 1l\.am~t. Fe iQüeS JIlotiu 
la mimes de o:eurs,os hem 'de priori es nostIés 

aciops: . 
Awest§. 'creini que han d'anar dirigides primer als mu

,ex:ist'ent&, que malgrat siguin de titularitat estatal tenim 
tn aques.t moment transferida la gestió per arribar a ténir 

Primem Comunitat Autonoma en materia de museus, no 
an soIs per haver aconseguit millorar eIs existents, sinó tam
lé per tenir-ne de nous, propis de I'avan~ i de l'actual reall
at social. 

~L SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus d'altres Grups que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa

'lula el Portaveu Sr. Francesc López i Casasnovas. 

,L SR. WPEZ I CASASNOVAS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
El nostre Grup esta content i vol felicitar el Portaveu 

del Grup SOCIALISTA per la iniciativa de dur a debat un 
tema més de política cultural, el tema de museus, un tema 
important, perque d'aquesta manera feim una mica també 
de pedagogia parlamentaria, en el sentit que ens temem, a 
través de la lectura deIs papers que ens du l'Honorable Sra. 
Consellera, respecte de les seves actuacions en materia de mu
seus, d'un tema que nosaltres voldríem emmarcar dins l'ob
jectiu essencial que ens mou com a Grup, que és anar cons
truint dia a dia, des de l'Autonomia, les bases de la nostra 
nació. Reconstruir-la. Com? 

Primerament, lluitant aferrissadament contra l'oblit, con
tra aquesta tendencia que la vida moderna, diguem-ho entre 
cometes, és a dir, el sistema consumista que impera per tot 
arreu vol convertir ¡'home en consumidor í, en conseqüen
cia, aquesta persona s'ha de deshumanitzar, ha d'oblidar el 
passat, ha de perdre la memoria, i nosaltres hem de lluitar 
per no perdre la memoria, i un objectiu primordial de la po
lítica cultural és precisament, i ho hem dit mil vegades ja, 
conservar, conservar, siguem conservadors almanco, i cree que 
a~o ho podem ser amb el Govern que tenim, pero no ho 
som prou. 

Quina conscienc;a de coHectivitat té el nostre poble? Que 
pass a amb el nostre patrimoni cultural. arqueologic, faUllÍS
tic, cientific, paisatgístic? Que passa amb ell? Dia a día s'es
polia. Ara recoilia uns papers de diari on, recordant la pre
gunta que Ii vaig fer fa uns dies respecte de les actuacions 
de la ConseIleria en mat~ria de sancions en un cas d'espoli 
flagrant, voste em va dir que ja actuarien, el mateix dia. i 
jo no ho tenia a l'abast, lIegíem una noticia que les trossa
des de vaixell. unes trossades de vaixell de Cabrera abundants 
en iunfores romanes, havien estat espoliats. Per sort es va 
trobar, es va agafar aquesta gent i curiosament hi havia, com 
voste sap, representants fms i tot de la pollcia, govemativa 
dins aquest espolio I se n'han produil més, tenim el cas de 
Sóller també, i tenim el cas de Menorca recentment denun
ciat, on diumenge passat l'altre, uns senyors, des de dalt d'un 
talaiot van observar com dues persones amb un detector de 
metalls procedien a espoliar el jaciment.de Tonauba d~ ~Sa
lort. Son Carla, lbnauba d'en Salort, i venga; MentrestaIit 
el seu Director General de Cultura deia públicament que ha
via arribat a un acord amb la Directorá-Generiil "de 'MÚSeus ' 
de l'Estat en el Sentit de fer ,un,pla experUnemal de museus 
a · l'illa de Menorca. ":,: ir,: ·, ,'.1 (S ' l;;' f;~ ,:. ' 

Menorca oferla aquesta' possibilitat, iés més, quantes 
vegades no se'ns ha omplert la '.bOCa 'parIánt que Men(j~ 
Eivissa, MW1orca, són museUsa ·l'aire'Jliure.· Ido"bé;:JaJpri
mera mesura d'un museu és protegir les seves peces. nó sia 
cosa que passi com a la Fundació Miró . . 

Ido bé, quina és I'acttiació en política de museus?Prac
ticament continuar la ten,dencia, és a dir, el «dolce far nien
te», deixar passat temps i anualment posar unes partides pres
supostaries als pressuposts i deixar que siguin els equips deIs 
museus respectius els que vagin gestionant la miseria que te
nen a disposició, i és miseria, estic d'acord, Sra. Consellera. 

Pero no basta amb aquesta política, és que a~o no és 
una política. Sense assignacions pressupostftries hi pot haver 
una política, per exemple, per que no comen~am, sense ne
cessitat de grans despeses, afer inventari de les col ·leccions 
particulars? Agafant la Llei de Patrimoni Espanyol i posant-la 
en solfa, és a dir, executant-Ia amb les competencies que ens 
dóna dins aquest iunbit legal, i fer una actuació amb les 
col·leccions de naturalistes, per exemple, no només tot s'ha 
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de reduir a patrimoni arqueológiCo que n'm ha i n'm ha molt. 
En general són especialment fragils aquests coHeccions i ne
cessiten ser cuidades, m ha humitat, m ha fongs que des
trueixen; per exemple, pensem que un herbari importantís
sim de Barceló i Combis va ser cremat, es va cremar. Les 
col·leccions d'insectes, arnades; col-leccions de caragols de 
Gassull, mort ara fa quatre anys, desmembrada actualment 
a Barcelona; l'herbari de I'Hermano Bienor o de Garcías Dar
tá, mal conservats a la Societat d'História Natural, la Socie
tat d'História Natural no té mitjans ni tan soIs per etique
tar; la coI-lecció d'ocells d'Hemández Sans a l~neu de Maó, 
ama i pols. 

Les ha visitades, aquestes col·leccions, Sra. Consellera? 
Podríem fer política imaginativa en aquest tema, i activa, si 
no econOmi~ convenis" ajudes, supart moral. Ja seria im
portant que des ere la G:onsePeria hi hagués noticia que exÍS

teülea. 
Jo, volia parlar Inés iunpliament del programa que no

salt:\'es, teDk,m en. iDatma de política de museos a les elec
cioii% pero 1?é .. ja n'ha parlat el Pomweu SOCIALISfA El 
nostre progmma anava molt més: enUi peIque entrava en un 
tema especiabnent delicat, el tema de la titularitat estatal de 
deteJminades iDstal·lacions museístiques. IdO bé, coro pot dir 
des d~aqnesta 1lribuna, des d'aquesta camll1'3~ que abans, quan 
eren. en mans. del Ministeri, eren majar dotades i millor ser
vides? h;O ¡Jet ser sigui una realitat, potser ho sigui, pero 
és molt greu, perque nosaltres hem acceptat unes competen
cies en aquestes condicions, aleshores és que som complices 
d'aquesta trampa que desfa l'autonomia i desfa la credibilitat. 

Nosaltres pensam que hi ha una tasca irnmensa. Si l'Es
tat abandona les obligacions que té, i el Govern és incapac 
de perftlar i dur a terme una política de museus, almanco 
el Parlament n'ha de parlar, no és mai sobrer que en parlem 
i, sobretot, esperem que a les mocions subsegüents puguem 
si més no enfocar un camí adequat per conservar el nostre 
patrimonio 

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

EL SR. PRESIDENT. 
Por parte del Grupo Parlamentario AP-PL, tiene la pa

labra el Diputado Sr. Jaén i Palacios. 

EL SR. JAEN 1 PALACIOS: 
Muchas gracias, Sra. Presidenta. 
Señorías, estamos de nuevo aquí, y no voy a recordar 

la atomización de las iniciativas que antes decía, porque efec
tivamente estas interpelaciones pudieran haberse tratado en 
su momento de manera conjunta, porque, además, conviene 
que el tratamiento así lo sea y el análisis también. 

Yo no tenía intención de entrar en consideraciones de 
carácter digamos constitucional y estatutario porque no era 
el momento, pero ha habido algunas intervenciones, en con
creto la del Sr. López Casasnovas, que me obligan, me obli
gan a entrar en la cuestión. Las competencias en materia de 
archivos, museos y bibliotecas, de acuerdo con la Constitu
ción, están clarísimas y giran en tomo a dos cuestiones muy 
sencillas, que son la titularidad y el interés. El Estado se re
serva la titularidad de aquellos mus'eos, archivos y bibliote
cas que considera de interés importante, de interés nacional, 
de interés estatal, mientras que transfiere a las Comunidades 

Autónomas museos, archivos y bibliotecas de otro tipo ele 
carácter, de carácter regional, de carácter autónomo. 

No obstante, como ha dicho la Sra. Consellera, efecti_ 
vamente, y de acuerdo con lo que dice la Constitución, exis_ 
te la posibilidad de que se pueda transferir la gestión, pero 
cuidado, no la competencia, la gestión, se transfiere, la ges
tión de los museos de carácter estatal, basta ir al Estatuto 
de Autonomía -no al artículo que cita el Sr. Diputado, el 
11.19, sino el artículo 10.19, no el 11.19-, y es en base a eSe 
criterio como el Estado se reserva, como digo, entonces, la 
competencia, aunque pueda transferir la gestión. Hay dos 
convenios hechos, tres concretamente, hechos por el tan cita. 
do hoy aquí, el anterior Conseller de Educación y Cultura, . 
tres convenios suscritos en el año 85 entre el Ministerio de 
Cultura y la Comunidad Autónoma, concretamente la Con.. 
seDena de Educación y Cultura, donde, para gestionar el Mu
seo de: Menorca, ya que hablamos de Menorca, y el MuSeo 
de ENissa y el Museo de Mallorca, ésos SOR los que. figuIan 
en el anexa. 

¿QUé pasa con la sitnación presente y la situación pasa.; 
da? p,ues que se traDSfiereIl ftmciones y servicios en un ID 

mento determinado y en el Boletín Oficial del Estado, en el 
anexo cerrespondiente,. ftguraR los medios personales, y los 
medios personales que ftguran son un director, y puede po. 
nel' vancante, lBl auxiliar, vacante; claro, nos encontamos que 
a lo mejor estas plazas podían estar cubiertas en su momen
to, incluso puede haber habido traslados. De esas plazas no 
puede hacer la provisión la Comunidad Autónoma, quien tie
ne que hacer la provisión de esas plazas es el Estado, que ' 
es el titular de la competencia. Por tanto puede darse el caso, . 
en el caso de Menorca en concreto, que la situación de antes 
fuera mejor que la situación de ahora, efectivamente. Espe
ramos que se resuelva porque creo que es de justicia. 

Se ha dicho y se ha reiterado muchas veces que no han 
visto, dice el texto, no se ha visto ninguna mejora substan
cial, refiriéndose a los museos de Mallorca, Menorca e Eivis- ' 
sa, afirmación que de ser cierta, de ser cierta, debería preo- , 
cupar al Gobierno de la Nación, por ser el Estado realmente 
quien ostenta la titularidad de estos tres museos; al Gobier
no Socialista de Madrid le debiera preocupar muchísimo que 
no se haya hecho nada. Yo creo que no es cierto esto, por
que si bien tarde, efectivamente se han hecho algunas gestio
nes -en Eivissa concretamente, bastante, y en Menorca mu
cho más, donde ha habido y todavía están en obras para un 
nuevo museo, realmente ha sufrido un cambio substancial-, 
por tanto yo creo que sí se ha hecho y aquí hay que recono
cer que aunque tarde, como digo, ha habido transformacio
nes evidentes, no obras que duran ya más de cinco años, pero 
en obras que continuan pero que esperamos que pronto es
tén totalmente finalizadas. 

No podemos aceptar que no se haya impulsado el sur: 
gimiento de otros centros museísticos, se ha expuesto aqUl 
el caso de lo que eso supondría, 5.000 millones de pesetaS· 
En el último Consejo de Gobierno o el penúltimo, ahora nO 
quiero recordar, hace un par de semanas como máximO, se 
aprobó esto que la Sra. ConseUera ha dicho, estudios en el 
Museo de la Ciencia y de la 1ecnologia y otros muchos más, 
importantes. 

En cuanto a la iniciativa legislativa, también es ciertO 
que el Gobierno no ha presentado ningún proyecto de leY 
sobre esta materia, cierto, pero tampoco lo ha hecho el O~' 
po SOCIALISTA, ustedes tienen la iniciativa, y tampocO o 

~ 
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~ 
1 Gobierno de la Nación, tampoco ha sido capaz, 

h8 h~c11~:capaz, 10 máximo que ha hecho ha sido poner 4 
Ita sidO creo que son 4 artículos en la Ley 16/85 sobre ar
a~cuLO~useos y bibliotecas. y actualmente los museos de 
'11l"oS~d d estatal se rigen por un Reglamento, por un Real 
titularl ase están rigiendo por un Real Decreto, por un Re
occre!~o no tienen Leo}. no existe Ley de Bibliotecas, no existe 
glarn:, ~Júvos. no existe Ley de Museos, ley base que a 

eY 70r bubiera sido necesaria y que UCD en el año 82, 
lo me] l' d . 1 mes de marzo a tema prepara a, pero por cucunstan-
c~ e obvias ustedes saben que no se pudo llevar a término 
("las En otras Comunidad~ Autónomas se ha hecho alguna 

a iniciativas, ciertamente, por ejemplo en Andalucía en cos • 
I año 84. en Aragón en el afio 86 pero son excepciones, 

e n dos Comunidades Autónomas entre diecisiete. Otras lo 
h~n regulado por ejemplo por decreto, como es el caso de 
Galicia. Por tanto a nos oto s nos parece que si, que ha)' que 
hacer un sistema de museos, y que habría que abordar esta 
regulación, pero no necesariamente tiene que ser por ley, tal 
vez sería una cuestión discutible si ha de ser por ley o no, 
pero vamos no n~cesariamente creemos nosotros que por ley, 
pero sí que se tiene que regular. 

Enseguida, Sr. Presidente, acabo, enseguida. Y, para fi
nalizar, algunas consideraciones, la primera que considera
rnos necesario que el Gobierno fomente y patrocine esa red 
de museos que decíamos anteriormente, porque compartidos 
d fondo de la cuestión esta que aquí late hoy. Compartimos 
6' fondo, lo que pasa es que hay unas prioridades de carác-

r económico que son difíciles de establecer porque los pre
supuestos son los que son y no los que a veces uno quisiera 
Que fueran. 

Se ha puesto también énfasis en el aspecto de colabora
ción. Es necesario que Ayuntamientos, que Consells Insula
res; que el Gobierno de la Nación colaboren en esta materia 
porque es una responsabilidad de carácter compartido. Y se 
ha puesto también de manifiesto por parte del Gobierno que 
se han hecho actuaciones en materia de gestión, de mejorar 
la gestión así como otros Objetivos que también se han cita
do, la política de colaboración, etc., etc. 

Ya por último, efectivamente decir que esperamos a ver 
• Moción , que es lo que va· a traer, Para debatirla. y que 
~pa.rti¡nQS también toda la concepción <fu los museos, por

efectivamente los· museos ~ son oomplejos 'C1ilturaleS que 
q~ln otras muchas cosas como el didactismó, lá ex.perl.

ración, incluso el negocio, el negocio,- porque eS impof
e que los museos támbién tengan ésa vertiente ....;.¡.sí, sí, 

lIJe hacen gestos-, porque aquí los museos también tienen, 
~ según que ámbitos, hay que ir a Estados Unidos, hay que 
1t '8. Alemania, donde tienen algunas salas en las cuales tie
nen a venta objetos, así es, ciertamente, son países que nos 
aventajan mucho en materia de museos y otras cosas, y exis
ten publicaciones que lo avalan. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENTE: 
Tiene la palabra el Diputado Sr. Damia Pons. 

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

b¡ A poe a poc arribarem a entrar dins els diferents pro
sa. ernes de la cultura, i jo crec que si tenim una mica de sen
. tesa i abandonam actitud s viscerals i victivismes inopor-

tuns, crec que en moltes arees podrem establir unes linies 
basiques d'acord. 

El tema deIs museus, hem lamentat que cinc anys d'Auto
nomía donassin un balane; realment pobre. Cree que la in
tervenció de la Sra. Consellera ens he ha confirmat, no es 
poden presentar en materia de museus unes realitzacions subs
tancials després de cinc anys de govern, cinc anys d'exerdci 
de l'Ailtonornia. EIs museus tenen uns límits pressupostaris, 
pero és que ha té tot, totes les arees tenen unes limitacions 
pressupostaries; el fonamental és veure quina importancia Ji 
donam a 1'hora d'establir, vía pressupost, una labor de go
vern, i la veritat és que el pressupost el1 materia de museus 
com en IDoltes arees de cultura, és realment esquifit i denota 
una falta de sensibilitat cultural. 

Doni grades, Sra. Consellera, no cal que ho faci, pero 
cree que en el fans em dóna la raó, doni grades que en aquest 
Parlament hi ha una oposició que té més sensibilitat per la 
seva area de Conselleria que els seus companys de govern. 

Creim que la base, ja que demana el Sr. Jaén quina sera 
la Moció, ha he entés així, primer de tot hem d'afrontar 
aquest buit legal que tenim. La LIei de Museus de les Illes 
Balears ha de ser una llei que ha de entrar tot d'una que 
sigui possible i en les millors condicions en aquest Parlament. 
Es una llei complexa, perque hi ha titularitat estatal, hi ha 
uns Consells Insulars que tenen unes competencies, hi ha UDS 

Ajuntaments, hi ha museus de diferents societats, hi ha mu
seus privats, i tot aixo ha d'entrar dins un ordenament per
que ara es mou practicament al marge de la llei. 

Quan he fet una petita exposició, com m'agrada fer, amb 
algunes referencies historiques referides en aquest cas als mu
seus és perque tates aquestes actuacions vagin una mica 
d'acord amb l'esperit del temps. El museu era una cosa, avui 
és una altra, i nosaltres hem de fer un museu del segle XX. 
El Sr. López i Casasnovas, molt sensible com correspon al 
seu grup polític a la problematica del propi país, ens ha .dit 
que unes de les funcions del museu era lluitar contnl l'oblit, 
i efectivament, un museu té com una de les funcions claus 
uri.a funció social, que és servir a la mateixa Comuiütat, i 
tant és així qUe si ailalltzam els museus avui en: día d\ós el 
món com es presenten enfront del mUseu estetic, exhibido
Dista de produCtés d'~ de gra{l.s productes com és él cas 
del LouvreJ de olts 'de mpseus itali~ :veim. p10lts de mu
seus amb un tre ptantejament. concretknen als paisos so
cialistes, on es fa 'Un tipos. dé museu ~ocl:lIllen~. un museu 
inse.rit dins la historia perque,efectivament es considera· que 
l'es etica forma part d'una diniunica histOrica. i per tant te
ned un altre plantejament. 1 és més, encara: paisos Xms i tot 
pa'isos que tenen plantejaments O estructures tetcer-mundistes, 
que és el cas de Mexic, es plantegen els museus d'una forma 
practicament ecologica. que quan el Sr. López i Casasnovas 
ha reeordat que algú diu que les Illes són grans museus, efec
tivament he recordat que els mexicans, en aquest tema, fins 
i tot es plantegen els museus així, inserits dins el propi terri
tori com un element més del país, no coro: un element tancat 
dins quatre parets. 

No plantejam crear nous museus. Aquest Diputat és prou 
conscient que el gran repte immediat és la dotació adequada 
deIs museus existents de personal que cobreixi les arees cien
tífiques, les arees tecniques i les arees de serveis, que són les 
tres arees de treball que té el personal d'un museu. Museus 
que tenguin una programació adequada, perque no tots els 
museus són iguals ni poden tenir les mateixes funcions. No 
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és igual tenir un museu a Muro que tenir-lo a Palma, l'en
tom és realment decisiu, hi ha una política d'adquisicions perc 
a aquests museus que ha de ser degudament programada, 
ha d'apuntar a unes finalitats coherents i, en definitiva, hi 
ha d'haver una clara planificació. 

I finalment hi ha tota la labor de gestió. Jo no crec -
m'ha preocupat sentir parloar de negoci, i sentir parlar de 
vendes-, un museu evidentment el que ha de tenir és un 
servei d'investigació, un servei de publicacions, un servei d'in
tercanvi, aixo és fonamental. A través deis museus hauríem 
de coneixer els altres, eIs altres PalsOS europeus ens hauríem 
de coneixer a nosaltres, a través d'intercanvis, i nosaltres hau
ríem de poder entrar en contacte, a través d'aquests inter
canvis, amb els grans corrents culturals d'Europa i del món 
modern. Avui en dia llamentablement no és així, eIs museus 
donen UDS serveis molt esquifits; tenen fons, Sra.. Conselle
ra. voste ho sap,si a.n.assim avui al Consell de M~orca i 
pujASsiln ais sostres o a les golfes, veuríem com hi ha . r~ 
i tot fons dcls museus que sóñ a j'w,re lliure i es banyen quan 
plQu i es rE)S$equep a l'estiu. Aixp és absolutament im~en
table, nosaltres volem que aque$ta problematica s'afronti, sa
bem que hi.ha unes limitac,ions no exactament com~tenejals; 
les cc;>mpetencies hi sQo. i gracjes que hi ha una titularitat 
estiqaI, ~rque si DO, gairebé no sé que hauria arribat a pas
sar 'eIl~pqques pas~ades, pero avuí en dia hem comen~at a 
canúnar per:. una alira· area, avui en dia volem que es donin 
PaSses que aquests temps passats no s'han donades, creem 
un maré legal i comen~em a programar actuacions dins els 
museus, perque si no, el nostre patrimoni no s'escapara ine-

- vitablement de l'oblit que apunta va. crec que encertadament, 
el Sr. López i Casasnovas. 

Moltes gracies. 

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

Antonia Munar. 

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

Sí, breument, per donar les gracies al Sr. Jaén i Pala
cios per entendre les dificultats en que em trobo per dur a 
terme aquesta política que jo voldria que fos brillant, i que 
desgraciadament no ho pot ser en materia de museus. 

Pel que fa al Sr. Pons, dir-li que em preocupen els mu
seus de Balears, i eH ho sap que em preocupen, i que les 
he visitat tots i que m'he interessat per les seves necessitats 
i que en tenc una relació de totes tant en materia economica 
com en materia personal. Pero eH diu que no són necessaris 
diners, que es pot fer una política important en materia de 
museus amb idees, i a la vegada diuen que no es té sensibili
tat cultural perque els pressuposts són esquifits. Aixo és una 
contradicció; és necessari, segons voste, tenir idees, pero des
prés també hi ha d'haver pressupost suficient, perque si no, 
aquest Govem no té sensibilitat cultural, és a dir, unes idees 
més un pressupost, una bona política cultural; si manca una 
de les dues coses, és difícil dur aquesta bona política cultu
ral. Jo li assegur que idees n'hi ha moltes, el que em manca 
és el segon, pero si aquest Parlament em dóna el pressupost 
necessari, que sera una conseqüencia de que el Govern Cen
tral ens doti economicament, tendra una bona política en ma
teria de museus. 

Per una altra part em demana que tingui una legislació 

basica que jo també consider molt important, el que m'es_ 
tranya és que voste vulgui que jo hagi fet una legislació so
bre materia de museus en cinc mesos que fa que tinc els pres_ 
suposts aprovats i en nou que estic a aquesta ConseHeria, 
i el seu Govern a Madrid, en vuit anys que fa que governen 
i després de cent anys d'honradesa i d'haver pensat molt Per 
al dia que serien al poder, resulta que no ho ha fet. Per tant, 
com he de fer jo en cinc meso s el que vostes no han estat 
capa~os de fer en vuit anys? 

I pel que fa referencia al Sr. López i Casasnovas, aixü 
del do/ce far niente no ho deu dir per mi, pero vaja. a llti 
el do/ce far niente és una de les coses que més m'agradaria fer. 

Pel que fa als pressuposts, voste també ha dit que eren 
insuficients i hi estam tots d'acord. Vull dir que sempre qUe 
en materia cultural es digui que els pressuposts són insufi
cients, tota la Cambra hi estara d'acord. 1 també die-li que 
la política d'idees 4esgraciadament no basta. i que ajut m~ 
ral i suport n'hem tingut, n'han tingut deis responsables deis 
museus, n'han, tingut deis responsables de l'arxiu, tenim i 00-

neixem lá seva problematlca econOmica, d'infras~ctura i de 
personal, i no dubti que no sera per desconeixement de la 
problematica que no es dura una bona política. Si no es du 
una bona política sera per insuficiencia economica, que vos. 
te sap que desgraciad~ent es dóna en aquesta materia i en 
totes les altres. 

1 pel que fa als convenis que voste m'aconsella o a les 
bones relacions, dir-li que són immillorables amb el Ministe
ri i que treballem amb I'INEM per tal de tenir més personal 
als Museus. 

IV) 
EL SR. PRESIDENT. 

Concluidas las intervenciones, pasamos al siguiente punto 
de la Orden del Día. que es la Proposición no de Ley regis
trada con el n? 668/88, presentada por el Grupo Parlamen
tario PSM-EEM, relativa a la problemática del Estado de las 
Autonomías. Para defender dicha Proposición no de Ley, tiene 
la palabra el Portavoz de este Grupo Parlamentario, Diputa
do Sr. López Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Vostes saben que han transcorregut cinc anys d'en~a de 

!'aprovació de l'Estatut d'Autonomia. i els polítics que prete
nem transformar la realitat, primerament l'hem de coneixer, 
i l'hem de coneixer rigorosament. Que pensa la societat, la 
societat de les llles Balears, del que fa el Govern de les IlIes 
Balears, del que fa el Parlament de les Illes Balears, les inSti
tucions d'autogovem,' quan la CAEB presenta o intenta fef 
una enquesta «ad domu sua» amb els resultats, ana1itz;aJ1t 
un sector de I'activitat de gestió i de govem d'aquestes mes? 
Jo em deman si el Govern de les mes Balears no s'hauria 

de plantejar com a una de les preocupacions que hauria de 
ser cabdal, quin profit té per al bé comú de les nostres llleS 

o que en treim com a salució amb l'autogovem de cara alS 
nostres ciutadans. 

Parlam aquí de vegades de reforma de J'Estatul., el nOs
tre Grup mateix, UM també, el PSOE ha parlat de propos
tes federals. A qui beneficiaran, aquestes propostes7 Despré5 

de cinc anys d'Estatut, la gent pot adonar-se d'algun aya;' 
tatge socio-economic de l'Autonomia? El desenvolupamenl . e 
l'Estatut, la seva reforma o la proposta federal que heJll dJI, 

.# 
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~. de motivar, haurien de motivar la societat de les 
efl ha~l~ aquestes propostes podem demostrar que es go
]UilS, SI aJll b més eficacia i sensibilitat envers la majoría de 
\-ertlara ~ i especiaJment envers els sectors més marginats. 
la pobla~1 , de la distribució de (es finances públiques amb 

.PaI en: a veure sj aixo significaria un enfortllnent de 
percentatges' deIs ens més propers als ciutadans. Ja n'm ha 

flllance . . 
les d dir que enS manquen diners per fer coses; a~o és 
prou ~+.,. a mito es, a90 és una mentida a mitges, no és ni 

a ven ... L 
'" • 

tJll . . és mentida. A&o vol dir que no podem gastar tres 
ventat /lI . dI' 1 és d'autogovern 1 e Par ament mant-nos pe cap 
afl)'s :s acusacions. l'OpoSÍció diu que s'ha de fer més, el 
aques dlu que no té mitjans. la és ben hora de veure, amb 
GoveItl .).. ~.).. ~, • 

..... itJ·ans que terum, qUt: es pot ler I qu ... es la 1 que es 
eJs ...... . . .. 1 é 't ~d{a fer amb els mItjans que terum, J ree amar m s ml -

~ I pero rot a~o, fer-bo des de la perspectiva del suport 
r;s~oble. Cada vegada es parla més de classe política, cada 

egada estam més d'esquena al que succeeix mitgeres fora 
~;aquesta sala, i, en definitiva, crec que una de les preocupa-
'ons fonamentals en aquests moments bauria de ser utilit~ 

el . alib zar les tecniques sociologlques modemes per e rar eom va-
ria la sensibilitat, no sia cosa que ens equivoquem en els 
nostres plantejaments, i quan dic nostres, die de tots, del Go
vern, de l'Oposició, de les Institucions d'autogovern en 
general. 

La Constitució del 1978 va inventar l'Estat de les Auto
nomies. Pensam que seria ben interessant coneixer que pen
sa l'opinió de les mes sobre aquest model d'Estat de les Auto
nomies. Gaudeix de bona salut, bona, dolenta, o simplement 
no té ni salut, el nostre Estat de les Autonomies, aquí, a les 
mes Balears? 

La nostra Comunitat Autonoma, amb Estatut graciosa
ment concedit, que no reivindicat ni arrabassat per la mobi
lització popular; aquest Estatut diu al seu Preambul unes co
ses que no bauríem d'oblidar mai i sí recordar. «En aquest 
moment historie -deia en aquell tems- en que Mallorca, 
Menorea, Eivissa i Formentera inicien el procés cap a la ins
titucionalitz.aciG de l'autogovern, reten bomenatge a tots eIs 
seus fiUs que al llarg del temps han treballat per mantenir 
la ídentitat. del nostre poble». Quants de fills? Quins íills ca
neixen" els ciutadans actuals de les nostres Illes? Sabem qui 
fa. qui (l~ qui va ser, des del President de la Comunitat 

noma. ~l p,resi/:1et)t del Padament de les-,llies Balears, 
Presidenfs delS GonséllS, oeIs que' van ser, mi Al~dre 

'UD Pere Estelrich, JoanEstelrich, etc. Ho saben, reaI~" 
t1. &;0 és un problema que MUria de preocupar fona

Ibtntálment el Góvern. «L'Estatut d~utonomia es fonamen
fa en el principi de cooperació entre els pobles que formen 
la eomunitat insularper vies de solidaritat, aproximació i res
Pecte mutu, que fan possible una vida col·lectiva en barmo~ 
~a i Progrés». Realment, propiciam amb l'autogovern una 
VIda d'barmonia i progrés a les nostres illes? 

. Pennetin que faoi aquestes reflexions a tall de les oou 
~~ la nito pero és que feim feina parlamentaria, ¡aquesta 
ema de tant en tant hauria d'aturar-se i reflexionar. l per 

qUe no reflexionam a través d'unes dades sociologicament es
tablenes amb cientificitat, amb rigor? Cal que bi hagi una 
Prospecció a les Illes Balears, al nostre entendre. Cal auscul
~ qUe mu el carrero Allo que les xiIres fredes diuen no és 
Stnó el reflex for~a real del que podem escoltar enmig del 
Carre! entre els nostres ciutadans, 

Tenim dades, per exemple, d'un cens de població res-

pecte del coneixement de la llengua, pero amb una llacuna 
evident, és a dir, aquestes dades no ens diuen quin és el grau 
d'ús social de la nostra llengua, i a¡;o ens hauria de preocu
par molt més de saber si al col·legi s'estudia més l'assignatu
ra o estudien més qualitat, a¡;o ens hauria de preocupar més 
que les dades significatives de coneixement o desconeixement 
de la Hengua, i dic a¡;o amb plena consciencia que les joves 
generacions, que han estat objecte de debat avui també, re
ferides precisament al tema de la droga, per que no les ana
litzam també en relació amb el sentiment de pertinen¡;a a una 
terra i a una cultura. 

Troben aneHes, en aquesta tena i a la seva cultura, tro
ben aquestes joves generacions mancades sovint d'altres va
lors en que depositar la necessitat de creure que tenen, per
que els joves tenen necessitat de creure i de temr esperan¡;a? 
Acaben veient en la identitat nacional una raó essencial de 
viure en aquest país, o més tost és tot el contrari? EIs joves, 
els ciutadans de les nostres Illes en general passen, ignoren, 
fms i tot potser menyspreen l'Estatut, la Democracia, la Cons
titució, les Institucions Autonomiques. Al nostre Grup ens 
preocupa enormement aquest tema, crec que aquest tema ens 
hauria de preocupar a tots. 

Les enquestes, Sres. i Srs. Diputats, no són sinó un ele
ment de reflexió per coneixer millor la nostra societat actual, 
per aprofundir una realitat, en la qual la identificació amb 
el propi país juga un paper fonamental. Es un signe del temps 
democratic, a¡;o de fer enquestes sociologiques, que convé te
mr ben present per saber on van els trets socio-polítics ara 
que no m ha eleccions, precisament ara que no hi ha 
eleccions. 

Sra. Presidenta, voste quan ba intervengut des d'aques
ta tribuna ha dir que «la verdad es la que es aunque se pien
se al revés», i cree que ens convé molt coneixer la nostra ve
ritat, pero «tu verdad no, la verdad». «La tuya guárdatela» 
va dir Machado, també. «La verdad». 

Tenim a penes el que tenim i prou. 1 som on som, més 
val saber-ho i dir-bo, i en acabar, pot ser, com els bons nave
gants, hauríem de torcer el timó i conduir la nau cap a bon 
port, si no l'bi duim. Nosaltres creim que com a mínim con
vé tenir les eines necess3.rles, les dades necessanes per poder 
fer aquesta reflexió col·lectiva. 

Per ac6 présentam aquesta Proposició no de LIei, Pro
posició filó de LIei· que ha eSrtienatel GrupSOCIALIS'fA. 
nosaltres escoltarémara ambatenci6 les -seves raons ifixa
rem postÜIeS respecte de les esirieiles. 

GraCies. 

EL SR. PRESIDENT. 
Sí, se ha presentado una enmienda registrada con el n!' 

945/88, por el Grupo Parlamentario SOCIALISTA. Para de
fenderla tiene la palabra el Diputado Sr. Valentín Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 WPEZ: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Si la política és l'art de fer possible el necessari, esdevé 

important coneixer amb la major amplitud que puguem quina 
és l'accepció d'aquest terme necessari, i aixo significa saber, 
no en una situació generica, sinó concretament aquí a les 
nostres Illes, i aixo passa per temr un profund coneixement 
de la nostra ciutadania. 

Veim per tant positiva aquesta iniciativa del Grup Par
lamentari PSM-EEM, i estam d'acord amb la seva motiva-

~~---------------------------------
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ció. A d'altres Comunitats Autonomes s'han fet aquests es
tudis, s'han publicat estudis d'aquests tipus a iniciativa propia 
deIs governs d'aquestes Comunitats. En canvi a la nostra 
Autonomia i tenint en compte les singularitats que hi ha en 
aquesta Autonomia, som quatre illes, tenim un fet lingüístic 
bastant distint, són factors importants a l'hora de confor
mar, són factors importants que conformen aquesta Comu
nitat Autonoma. 

El que sí desconeixem en aq~ests moments és si el Go
vern ha demostrat tenir un interes real per coneixer en pro
funditat quin és el taranna deIs nostres ciutadans. Sabem, 
de moment, que prefereix utilitzar públicament aquestes sin
gularitats per fer unes reivindicacions com les que ha fet avui 
matí, unes reivindicacions divertid es com han fet avui matí 
a la Comissió d'Eoonomia i Hisenda. 
~ tan!, veimpositiva aque.sta iniciativa, pero al rna

teix temps· que la veim positiva, al nostre entendre també Ii 
hem netat unes cert:~ mancancés i p.recisament per acO hem 
fet dufiS ~menes dtaddic~6. Du.es esmenes que signifiquen 
co~1etar aquest,encArrec; en el e:as que s'apIOVÍ aquesta Pro
posicció no de J,Jei, completar l'encarrec que fara el Parla
ment concretament a aquest Govem. 

Conc!etament la segana esmena diu «la integritat de la 
documentació», aixo significa <<la integritat deis resultats ob
tinguts de l'enquesta sera enviada ~ Grups Parlamentaris»; 
aixo no vol dir que s'hagin d'enviar als Grups Parlamentaris 
el treball de camp que es faci ni la tabulació, sinó senzilla
ment que s'envñ el resultat que s'hagi obtingut d'aquesta en
questa. Creim que aquesta esmena d'addició es defensa amb 
els seus mateixos termes, per tant passariem a defensar aques
ta primera esmena, per que presentam, per que demanam 
que el plantejament, concretament el plantejament d'aquesta 
enquesta sera sotmes al pronunciament del Parlament mit
jan~t una comunicació del Govem, és a dir, quina neces
sitat hi ha que el Parlament tracti aquesta comunicació, o 
sigui, que es debati en aquest Parlamento 

Srs. Diputats, la sociologia és una ciencia empírica, i su
pos que ningú d'aquest Parlament, ningú d'aquesta Cambra 
no té cap dubte que l'encarrec que es vol fer a aquest Go
vem és un treball de sociología. Pero a més a més, la socio
logia no és una ciencia empírica qualsevol, no és una ciencia 
empírica com pugui ser la química, com pugui ser la física, 
com pugui ser la biologia, com pugui ser la geologia, per 
una raó molt senzilla. Si per exemple agafam la química, la 
química fa feina amb materials. Si nosaltres agafam uns in
gredientsi feim un experiment, si el feim 500 vegades, 500 
vegades ens donara el mateix resultat; en canvi el material 
utilitzat en sociología és un material distint, el material que 
treballa són persones, per tant la metodología d'aquesta cien
cia for90sament és una metodologia completament distinta 
a la d'aquestes altres ciencies experimentals. I amb aixo que 
vull dir? Que si per una banda en una ciencia empírica, com 
és la química, es fan experiments que donen uns resultats 
i hi ha unes lleis, la socio logia no funciona d'aquesta mane
ra. En sociologia, primerament el que es fa és dissenyar un 
model i en funció d'aquest model es fa una experimentació, 
pero el model es dissenya previament a l'experiment, i des
prés s'experimenta aquest model i una volta s'ha experimen
tat és 'comprova si efectivament el resultat és o no adequat. 

Per tant, aixo que significa? Que si el Parlament 
encarrega a aquest Govem que faci un estudi concret, el pri
mer de totque s'haura de fer haura de ser definir exactament 

el model que es vol. I l'enquesta, que fara? El que fara l'en_ 
questa sera veure, contrastar si aquest model que es vol o 
no va bé o no va bé, si era un bon model o no era un bon 
model, si era encertat o no era encertat, aquest model. 

Per tant, precisament si aquest Parlament encarrega a 
aquest Govern fer una enquesta, és raonable, per dur a bon 
terme precisament aquest encarree, que el model que es faci 
sigui contrastat també per aquest Parlament per saber exac
tament el que és vol. 

Jo cree, Sr. President, que no ens ha de passar el que 
li passa a aquell pare quan dóna una moneda al seu fill per
que vagi a cercar pa i se'l troba de carní i resulta que s'ha 
comprat un gelat. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT. 
Sres .• Portavoces que quieran intervenir? 
Sí. por parte del Grupo Parlamentario CDS, tiene la pa· 

labIa su Portavoz Don Francisco Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. Rresident. 
Molt breument surt en aquesta tribuna per manifestar 

la postura del nostre Grup favorable a la proposta del Grup 
Parlamentari PSM-EEM, que ens pareix molt oportuna i molt 
saludable. 

Efectivament les enquestes són un instrument modero 
que ens dóna una radiografia bastant exacte, bastant fiable, 
cada vegada més, de quin és l'estat d'opinió d'una societat. 
Jo crec que cinc anys d'Estatut, tal com exposa l'exposició 
de motius de la Proposició no de LIei, és una ocasió optima : 
perque facem una revisió del camí que hem fet, del camí que .' 
han fet les institucions autonomiques, i quina opinió tenen ··· 
els pobles de les nostres Illes en relació al camí recorregut. 

Es un punt, aquest, és una proposta, aquesta, que afec
ta totes les institucions de la Comunitat Autonqma; afecta 
també, per tant, aquesta institució parlamentaria. Fa un mo
ment, durant el descans d'aquest PIe, un Diputat pertanyent 
a un altre Grup Parlamentari em deia, mig seriosament mig 
en broma, que podíem sortir 10ts molt mal parats del resul
tat d'aquesta enquesta. Jo cree que aixo és una qüestió a la 
qual no hem de tenir por. Efectivament pot ser un examen. 
pot ser un examen a les institucions, comen~nt per la insti
tució parlamentaria, evidentment també al Govern, sobre si 
la tasca realitzada durant aquests cinc anys d'autonomia és 
acceptada i fins a quin punt és acceptada pel poble de les 
llles. 

Pero no hem de tenir por de passar l'examen, i tal co~ 
deia el Diputat López i Casas novas, tampoc no bem de teJ1ll' 
por a fer una correcció de rumb si el resultat d'aquesta ~. 
questa ha aconsella, i no hem de teillr por a les autocrítJ
queso Nosaltres som els representants deis pobles i soro ~ 
primers que bem de tenir un maxim interes de coneixer e 
que el poble pensa de nosaltres. . I 

No sabem, en definitiva, encara no s'ba pronunClat e 
Grup proposant sobre l'esmena del PSOE, del Grup parla~ 
mentari SOCIALISTA, que demana que el plantejalJlc'o 
d'aquesta enquesta sigui sotmes al pronunciament del parla
ment i la integritat de la documentació deis resultats obten: 
guts a l'enquesta sigui enviada als Grups Parlamentaris. V~s 
tes tenen. la paraula si l'accepten o no; jo els recoman~~~ 
pero, senyors del Grup Parlamen.tari PSM-EEM, que I 

~ 
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~ 
. b entusiasme, q~~ l.'~cce~tin amb ~solut e~tusjasme. 

cePtJJl 3Jll és de la disqUlsICIO eplsteroologlca del Dlputat Sr. 
V,e~~enciano, en la seva defensa, ens ha arribat a con

ítlenU absolutament, encara que ja ternero la convicció, 
~n~er ~ m defensat des deIs distints fórUIDS parlamentaris 
efllpre p:rlaments Item de coneixer la realitat de les enques-

que els efectuen els governs, i jo estic absolutament conven
[eS q~~ el Grup Parlamentari SOCIALISTA enviara una fo
~Ul.q ia d'aquesta esmena a1s seus coropanys de Grups 
[OC~~entaris de les Corts Generals, perque els representants 
par, sobirania nacional coneguin en tota profunditat les en
de ates deis centres d'investigacions sociológiques. 
ques 'S P 'd Moltes gracles, r. reS! ent. 

EL SR. PRESIDENT: 
por parte del Grupo Parlamentario AP-PL, tiene la pa-

labra el Diputado Don Manuel Jaén Palacios. 

EL SR. JAEN I PALACIOS: 
Gracias, Sr. Presidente. 
Corría el año 76 cuando el entonces llamado Instituto 

de Opinión Pública realizó una encuesta sobre conciencia re
gional de los españoles, esa investigación, que consta aquí, 
en esta publicación del Centro de Investigaciones Sociológi
cas, que se dedicaba a otros menesteres más científicos y no 
como los de ahora, que son otras disgresiones no tan cientí
ficas y otros estudios, publicó, como digo, este estudio bajo 
el título de 10 conciencia regional en España, un estudio muy 
importante donde aparecen muchos factores ya que, además 
de fiabilidad y de validez importante, no ya por el número 
de la muestra, de cerca de 7.000 personas, y por la amplitud 
d~l cuestionario, que casi eran 70 preguntas. 

Desde esta fecha hasta nuestros días se han sucedido es
tudios importantes, investigaciones sobre un tema tan suges
tivo y atrayente. Hasta yo creo que ha habic,io ciertas dife
ancias entre lo que yo entendía que tenía que ser . una 
encuesta, una encuesta de ese tipo, pero parece ser que han 
aa1i,do otros 'íteros .que tienen que inCluirse en el protocolo. 
Durante la década de los 70, el interés por la cuestión nacio

. ta Y el interés por la cuestión regionalista, no sabemos 
todo acabará al fInal ~n una .cosa o ~Jl otra, con lo cual 
tID8:~ quedará .más ",Jaro, 'b,a~(:Sta9Q, ~tepor ~arias ra
nes, princjpalmente porque se ha dicho~ ha dicho en bue

.aa m~dida, se .ha 3l).unciado que el futuro 4e la ~emocracia 
EsPé$l pasaba por una buena artiCtilación o patuna hue

lla vettebracién del Estado de las Autonomías, esto se ha lle
-8ad9 hasta a escribir y aquí, en el informe este, se hace tam
bién una referenci~ a la necesidad de vertebrar el Estado 
BSPaitol. 

En esa línea de trabajo cabe reseftar otro estudio que 
aqUÍ se hizo el 79-80, que también se publica, mucho más 
amplio, con un muestreo ya de 10.000 personas, realizado 
Por José Jiménez Blanco, un investigador muy conocido, un 
Sociólogo muy conocido, y que obtuvo la riqueza empírica 
y analítica suficiente para sentar un verdadero modelo teóri
Co de lo que se entendía en aquel momento por regionalis
Illo y autonomía. 

y hecho este preámbulo, que era necesario para situar 
a 10 mejor el tema en su contexto, habría que hacer unas 
Ptecisiones. La primera referida a la Proposición no de Ley, 
al texto de la Proposición no de Ley, que hace referencia a 
la. adjetivación. Dice el seftor proponente que se realice cien-

tíficamente una encuesta. Bien, es obvio que una investiga
ción de esta naturaleza, de estas características, requiere un 
disefto científico; por otra parte, una encuesta que no sea 
científica no es encuesta, será otra cosa, pero entendemos 
que una encuesta ha de ser científica, porque estrictamente 
la sociología no es otra cosa que una ciencia empírica, como 
ha dicho el Sr. Valenciano. 

Por otra parte, las encuestas, como digo, permiten co
nocer esa radiografía social en un momento determinado y 
hay que darle el valor que tienen las encuestas, es decir, las 
encuestas nos dan una situación concreta pero no nos expli
can porque se da esa situación, Esto, Ellin, que es un soció
logo también muy conocido, y otros muchos ponen el énfa
sis en esto, y además ponen el énfasis en que se puede variar 
la situación por un acontecimiento imprevisible y los que pen
saban que no iban a tener dificultad salen por la televisión 
y doblan el número de Diputados o aquellos que pensaban 
que la situación era X, después de un tiempo determinado 
la hacen y se vuelve Y. En concreto quiere decir que la si
tuación podía servir como radiografía y saber cuál es la si
tuación, porque aquí sí que yo estoy de acuerdo, que, en fin, 
que hay que conocer cual es la situación para intentar cam
biarla, principio que el Sr. López sabe, marxista, es un prin
cipio elemental fundamental que es conocer la regla para 
transformarla. 

La segunda precisión es sobre el contenido de la encuesta 
y que el Sr. Portavoz ha plasmado en cuatro aspectos e in
cluso ha detallado algunos. Habla de tres conceptos, de cua
tro aspectos, tres que son concretos y uno que es tan vago 
y general que resulta ser el cajón de sastre, que es el último, 
donde ahí podía caber todo, «altres qüestions adients». Bue
no, efectivamente, este es el último punto donde podía en
trar todo, es decir, desde si conoce usted la actividad de fu
lano hasta el termómetro social, diferenciales semánticos sobre 
aspectos concretos y otras cuestiones «adients» sobre el asun
to, muchísimas. 

'Nosotros pensamos que esos 'aspectos que se dken aquí 
que carecen de la concreción precisa son importanteS, pero 
es que adeniás podríamos poner hábitos de lectura,por,ejem
plo, que aquí están recogidos .en esta encuesta, identificación 
regional, curiosamente, en los datos del 80, cuando ·sé pre
guntaba,:.a :la ¡muestra · aquí, .<le-· Baleares,·~estaban . identifiea
dos :unUOfooomo de-Baleares, contestab~ Región Balear, 
y normalmente,~también aquí se ha hecho .referencia; ,joside
más contestában que,eran de Menorca o emn de Ibiza o eran 
de Mallorca, pero también tengo que decir que_ en los últi
mos resultados con ot~ encuestas esto ha cambiado, Y' en 
consecuencia yo no creo que sea el Gobierno, porque yo no 
creo que sean los gobiernos los que cambian las actitudes, 
son también los grupos políticos, las fuerzas sociales, insti
tuciones, organismos, en fm, la sociedad completa en su con
tínua evolución y cambio. 

Podemos también incluir la escala y dimensiones del re
gionalismo y nacionalismo subjetivos, que es otro aspecto a 
concretar; el uso de la lengua catalana en la vida cotidiana; 
la satisfacción de los ciudadanos de las Islas Baleares, si es
tán satisfechos, cuáles son los problemas que le preocupan, 
si la droga, que es un tema que hoy hemos tratado, qué lu
gar ocupa en el número de sus preocupaciones, si es el terce
ro, como suele ser, el segundo, o a veces el primero, a pesar 
de que a veces se niega, para algunas personas que aquí no 
pasa nada, como en tiempos pasados. Podríamos incluir opi-
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niones sobre las instituciones de auto gobierno, no de gobier
no sólo, sino los Consejos Insulares, el Parlamento; podría
mos incluir las aspiraciones políticas de estas personas 
concretas, etc., etc. Pero debo decir sinceramente que si es 
importante conocer la realidad para transformarla, yo no creo 
que eso implique una Proposición no de Ley aquí para que 
el Gobierno haga una encuesta, porque este mecanismo, por 
esta iniciativa parlamentaria, aquí se podrían presentar cin
cuenta Proposiciones no de ley para que el Gobierno estu
diase a través de una encuesta, un tema concreto, es decir, 
cuál es la situación, qué opina la población de Baleares ... , 
yo no sé, sobre temas de cierta importancia, yo creo que tam
bién hay cuestiones banales, ¿no'!, pero en [m, es un meca
nismo que nosotres creemos que no es apropiado. 

No se debe intentar, a veces puede haber la tentación, 
o'yo lo interpreto así. go1:)ernar desde la oposición. Hay que 
gobernar cuando se está en el Gobierno, desde la opOsición 
lo que se 'puedé hacer es controlar, es apretar al Gobierno, 
es sugerir, es fIscalizar la gestión del EjecutivO; pero lo que 
nOi.se ,puooe haCer es que el Gobierno esté gobémado por 
la:oposición; entonces los papeles están cambiados. 

. Yo no recuedo' partida presupuestaria de los Presupues
tos' GeneraleS de la Comunidad Autónoma, en principio; ni 
ustedes enmendaron creo recordar tampoco, ahora; había tan
tas enmiendas, no recuerdo exactamente si había una enmien
da cocreta para esto, pero no recuerdo que hubiese una par
tida, aunque puede haber modificaciones de crédito y todo 
esto, pero en el momento presente, tal como quedó en el pre
supuesto, con los recortes y todo esto, nosotros creemos que_ 
na es el momento. 

Otra cosa hubiese sido que los Grupos Parlamentarios 
se hubiesen puesto de acuerdo para que a través de la insti
tución más aséptica, donde todos estamos representados cier
tamente, se hubiese hecho desde esta institución una encues
ta con caracter institucional para estudiar todos estos aspectos 
que aqUÍ se piden, y nosotros sí que hubiésemos estado de 
acuerdo. 

Referente, y no entraré en profundidad, a la enmienda 
que no me corresponde a mí aceptarla o rechazarla, del Gru
po Parlamentario SOCIALISTA, porque, vamos, es la pri
mera vez que, se puede hacer, pero vamos a mi se me ocurre 
que aquí se presente que el diseño de un modelo teórico de 
investigación se entregue a un Parlamento para que el Parla
mento se pronuncie; señores, esto es asombroso. Piensen us
tedes lo que se hace en Madrid, el CIS ya declara como se
cretos muchos temas, es decir, ya ni el modelo teórico de 
investigación, es que ya ni los resultados, dice esto es cues
tión de Estado y ya está, vamos, no explica ni el IPC cómo 
se calcula, ni como bajan los parados, si los analfabetos que 
diSminuyen cada año el O y pico por ciento son los que se 
mueren o no, porque vamos, seguramente son los que se mue
ren, porque, claro, hay otras muchas cuestiones que van 
aumentando, en fin, esto realmente tengo que decir que es 
preocupante. 

Yo creo que la segunda parte de la enmienda, tiene el 
n? 3, la n? 2, que los resultados viniesen aquí; pues bueno, 
nosotros como pensamos que esta encuesta, aunque pudiera 
ser en otro momento necesario que el Gobierno tendrá sus 
datos, como Ejecutivo que tiene que conocer la realidad para 
no estar gobernando de espaldas a la realidad, nosotros pen
samos que es innecesaria y menos que tenga que ir a costa 

del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, y por eso, pues 
votaremos en contra. 1 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, tiene la palabra el Diputado Sr. López Casasnovas. 

EL SR. WPEZ I CASASNOVAS: 
Gracies. 
Sr. Portaveu del Grup AP-PL, comenc;:aré per voste Pero 

que ha estat el darrer qui ha parlat, per dir-li, en primer 1l0(:, 
que el Govern de les mes Balears ha fet enquestes. Ha fet 
enquestes i no les ha donades a coneixer en tot ... 

EL SR. PRESIDENT. 
Sr. Diputado, tiene la palabra para decir si acepta o no 

la enmienda del Grhpo SOCIALISTA. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS, 
Gracies per la precisió, Sra~ PreSident del Parlameilt; 
Efectivament, jo entenía que eta per a un torn de co 

tradiccionS, pero si voste enten qué no n'hi ha hagut, t1f 
l'empraré. 

EL SR. PRESIDENT. 
Usted no me la ha pedido para el turno de contradic

ciones. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Ni per contradiccions ni per ... Puc continuar en l'ús de 

la paraula per contradiccions? 
Gracies, Sra. President. 
Aleshores, clar, jo he de dir que humilment, modesta-J, 

ment, havíem presentat una Moció, una Proposició no de 
Llei, que pretenia senzillament que es fes una enquesta S~ 
ciologica. Una enquesta sociologica, atenció, no una enquesl8 
d'opinió, que ac;:b és una altra cosa, com vostes deuen satier 
molt bé, on influeixen qüestions emotives, qüestions conjun
turals, impulsos i conjuntures, el Sr. Jaén ja ho ha dit aqul 
i ha ha definit molt bé, no és una enquesta electoral, no lis 
una enquesta d'opinió sobre un tema concret, és una enquestJ 

sociologica que pretén, el seu plantejament, donar un conei· 
xement més científic de la nostra realitat. 

Per ac;:o quan jo posava «altres qüestions adients» a la 
Proposició no de Llei, el nostre Grup entenia que els cientí
fics sobre el tema ja posarien les qüestions adients i que en 
dirueg amb el Govern sera qui encarregara l'enquesta es []){lI' 

ran quins són els ítems més necessaris a coneixer. 
I hi ha partida pressupostana, Sr. Portaveu d'AP-PL. Jo 

crec que n'm ha de partida pressupostaria, perque el parl~' 
1, 'Jilc ment de les Illes Balears no va retallar els pressuposts, u 

que va fer va ser redimensionar els pressuposts, els mate~OS, 
posant partides a uns lioes llevant-les a d'altres perque el re' 
sultat final fas el mateix. Hi ha pressupost, jo cree que ~ 
tenen i el poden utilitzar, pero mirlo, encara entram en _~n 
contradicció més gran quan ens anuncien que no doolll '" 

suport a I'esmena que ha presentat el Grup SOCIALIsr~' 
la primera esmena. Per que? Perque vostes critiquen el 1Jl~ 
del del CIS perque és hermeneutic, perque no és cIar, p~rtl~ 
es fa d'esquena al cooeixement. Aleshores, si vostes CTlt:J~ 
el CIS per una banda, acceptin que aquí, a les mes Bal sO< 
facem una cosa millor i curlosament que sigui el Grup 

~ 
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el qui ens presentí l'esmena Alabat sia Déu i en-

CJ.A¡JSfAnarell1 SUpOlt a aquesta esmena sense cap dubte, 
dBVlJOt , d~ té importancia aquesta Proposició no de Llei que 
i (~n-se SI d'aquelles coses el resultat que donés I'enquesta 
j per u: obligués a donar un cop de timó, cree que aquesta 

,saeiOIO.8l slhauria de comen~ar a plantejar si hi ha d'baver 
()1Jl1bJ~ ha d'haver en aquesta Comunitat Autonoma Moció 
o 00 hJ ura fixin-se sí és important per a nosaltres aquesta 
M Ceos • 

Questa. . . 
ell 1 continuant endavant, 1 acabo, la nostra proposta., JO 

01 socioleg, és una proposta oberta. A vegades ens crí
~o :;0 perque presentam les coses lIlassa concretes, ara per
UQe són massa obertes, bé, a vegades es perd per massa, a 
QU des per massa poco va dir aquella senyora. Idó bé, aca
vega Sr. Quetglas, no hem de tenir cap por de passar l'exa
bO. n voste ho ha dit i estam completament d'acord, per a~ 
:~' d'assumir el me i la responsabilitat de ser politics, i I'ho-
~r taDlbé de ser-ha, i dignificar aquesta feina, pero sempre 

: isposats a l'autocritica. Ni per epistomologia, ni per her
rneneutiCa, ni amb entusiasme, pero acceptam les esmenes 
del Grup SOCIALISTA, i ja esta dit. 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias. ¿Quiere el Sr. Secretario, antes de pa

sar a votación ... ? 
¿Para qué me pide la palabra, Sr. Jaén? 

EL SR. JAEN I PALACIOS: 
Por contradicciones, Sr. Presidente. Si dispongo de un 

breve tiempo, si me lo concede. 

EL SR. PRESIDENT: 
De un minuto, si es que ha habido contradicciones; si 

no, le quitaré la palabra. 

BL SR. JAEN I PALACIOS: 
Muchas gracias. 
De la enmienda, que es lo que el Sr. Portavoz del Gru~ 

po PSM-EEM ha dicho, cuando yo me he referido a la en
mienda del Grupo Parlamentario SOCIALISTA, es que es 
la Primera vez, y creo que en muchos Parlamentos y en to
cios los sitios, que un diseño de investigación se intente lle
~I~ _una Cámara sobre una encuesta. Esto casi, puede ser 
-~ hasta de un periódico, es decir, que se intente llevar 
: diseno, «El planteamiento de la encuesta será sometido 

nunciamiento del Parlamento», además, dice aquí «por 

b 

medio de comunicación del Gobierno», es decir, vía artículo 
172, que significaría Comisión, Ponencia, Resoluciones; pero 
bueno, sefíores, ¿esto es lo que tenemos que hacer con un 
modelo teórico de una encuesta? Desde luego, estamos equi
vocados. Yo, cuando criticaba al CIS, lo hacía por una cues
tión, no por esto, porque yo creo que los modelos teóricos 
no tienen que llevar a ningún sitio, los resultados sí, los re
sultados estamos de acuerdo en que si se hacen con dineros 
públicos, los resultados se sepan, sobre todo si se piden, esto 
es lo que estábamos diciendo. 

Y por otra parte, me ha extrafíado mucho la cuestión 
de la Moción de Censura, porque creo que no son motivos 
de los resultados que pudiese haber futuriblemente en este 
campo, porque ya he dicho antes que a lo mejor la encuesta 
da una cosa y ustedes deciden presentar la Moción de Cen
sura y resulta que luego se equivocan, porque es todo al revés. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ya no hay más turnos de contradicciones. Sr. Secretario 

¿quiere pasar a leer la Proposición no de Ley tal Y como 
va a ser votada, por favor? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«1.0 El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de 

la CAIB que realitzi científicament una enquesta d'opinió so
bre la valoració que tenen els ciutadans de les Illes Balears 
sobre: a) El desenvolupament de l'Estat de les Autonomies. 
b) El nivell assolit per l'Autonomia de les Illes Balears. c) 
El sentiment d'identitat deIs ciutadans menorquins, mallor
quins, eivissencs i formenterencs. d) Altres qüestions adients 
en relació a la nostra identitat col· lectiva, llengua, Consells 
Insulars, etc. 

2:' El plantejament de l'enquesta sera sotmes al pronun
ciament del Parlament, mitjancant comunicació del Govern. 

3:' La integritat de la documentació deIs resultats obtin
guts de l'enquesta sera enviada als Grups Parlamentaris. 

EL SR. PRESIDENT: 

pie? 
Sres. Diputados que voten a favor, ¿quieren ponerse de 

Sres. Diputados que voten en contra. 
Abstenciones. 
Queda aprobada la Proposición no de Ley registrada con 

el n? 668, por 30 votos a favor, 27 en contra. 
Se levanta la Sesión. 
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