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1.-1) 
EL SR. PRESIDENT. 

Sres. i Srs. Diputats, bones tardes. 
Coment;am aquesta Sessi6 segons l'Ordre del Día que 

se'ls ha repartít, pel primer punt, referit a Mocions. Tenim 
la presentada al Registre amb el n? 755/88 pel Grup Parla
mentari PSM-EEM, subsegüent a la Interpel·lació n? 6/88, 
relativa a la política comunicativa i de mitjans de comunica
ció. Té la paraula per defensar la Moció el Portaveu del Grup 
Parlamentari PSM-EEM, Sr. loan Francesc López i Ca
sasnovas. 

EL SR. lOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sres. i Srs. Diputats. 
Qu8n el Grup ParIamentari PSM-EEM va plantejar en 

aqu~ta Cambra una Interpel·lació sobre la política que sé
guia o no ~a el Gw de la Comunitat &tOnoma en 
materia de mitjans de comunicaeió i política oomunicatiVa, 
ho wm fer amb la intenció, de situar el debat .d~· te;.
nu\tica en punt de ll1iia de la política cult1Jrlt! instituci.o
nal d'aquesta Comunitat Autonoma Deiem, al transcurs de 
la Interpel·lació, que sense mitjans de oomunicació propiS, 
concretament sense radio i televisió propies, no hi ha auto
nomía posslole. En altres paraules, que l'autonomia de la nos
tra Comunitat passa inexcusablement i indestriablement per 
oomptar amb UDS mitjans de comunicació de titularitat pú
blica i ilmpliament, estrictament compromesos amb la nos
tra realitat cultural, política, social, institucional j democriltica 

Vam constatar també en aquell moment, a través de la 
resposta que eos va donar el Govem, que realment no hi ha
via hagut cap tipus de política concreta en aquesta materia, 
que era un desert immens lliurat a actuadons espontanies, 
més o menys alguns projectes de vjabilitat, alguns estudis, 
que d'altra banda no s'havien comunicat amb prou cura, amb 
prou fidelitat al Parlament, als Grups Parlamentaris, i en con
seqüencia el debat resta va inedit. 

Avui volem, modestament, pero energicament, plante
jar al Parlament de les Illes Balears que ja és ben hora que 
aquí, a les nostres illes, tinguem una política decidida de mo
dernitat, de connexió amb les necessitats deIs temps que 
corren. Avui, quan l'informe Barsanti del Parlament Euro
peu ens parla d'una televisió sense fronteres, aquí, a l~ nos
tres illes tenim encara prou problemes per saber si tenim o 
no tenim ni tan soIs preocupació per aquesta materia. 1 és 
per a~ que el primer punt de la Moció subsegüent que avui 
presentam es refereix a reconeixer la necessitat per a la nos
tra Comunitat Autbnoma de oomptar amb un sistema de 00-

municaci6 audio-visual al servei de la normalització lingüís
tica, al servei del que diu la Llei que vam aprovar el maig 
del 1986 i al servei de la conservació i enfortiment de la iden
titat cultural, a la vegada que esdevengui instrument de co
hesió entre els pobles de les nostres illes i agent d'impuls de 
creativitat cultural i de producció audio-visual. 

Per fer a~o podríem ha ver demanat avui la creació de 
la Corporació Balear de Radio!felevisió, ho podríem haver 
fet, volem que les nostres illes també tenguin, comptin, mit
jan~t llei, d'aquest instrument, pero tanmateix, i pensam 
que a~o és una tasca prou important, jo diria transcenden
tal, per la construcció de la nostra Comunitat, la nostra pro
posta avui és molt més modesta Ens limitam a demanar que 
per primer cop el Parlament de les mes, mitjancant una Po
nencia parlamentaria, vagi elaborant el disseny, el model de 

mitjans de comunicació audio-visuals per a les Illes Balears 
en el futur imrnediat, un informe que obviament ha de Ser 
sotmes a consideració de la Cambra. No volem que la sobi. 
rania del Parlament quedi cedida a una actuació unilateral 
del Govem, pensant que el Govem té una tasca primordial 
pero que aquest és un tema que sobrepassa un Grup Parla: 
mentari, fins i tot un Govem, i exigeix la participació activa 
de les forces polítiques. . 

A la vegada que deim a~o, volem que el Parlament de 
les Illes reeonegui públicament una qüestió que per a nosal. 
tres és també de transcendental importancia Nosaltres estan¡ 
a favor de la gestió indirecta deIs mitjans de comunicaci6 
pensam sempre en el servei públic que aquests mitjans d~ 
oomunicació exerceixen. En altres paraules, voJem que en la 
líñia de reconeixement que han fet altres Parlaments Auto. 
noms, concretament el mes de febrer passat el Parlament de 
aatalunya, aquesC:Pat1amen de les' mes Bálears tamOé rec(j;. 

negui el paper oomunicatiu i cru1furá.1 que tenen avui les e . 
sores de televisió i .radio localsi manifesti l'interes -que Qqtleilll. 
tC$ ~obin ca,buda legal i tecD\9Jt d\Q§. ~l siste 
COmunicaC10nal futur propi de les mes Balears. Deim a 
conscients que hi ha una Llei de Thlevisió Privada eIabo 
per la majoiia absoluta de que compta el PSOE a les Co 
Espanyoles, que no satisfa, al nostre entendre, les aspiracioDl 
de llibertat informativa, d'objectivitat informativa No basta 
que hi hagi tres emissores privades de televisió perque hi ~ 
pluralitat, pluralisme informatiu, no n'hi ha prou; vostes sa
ben perfectament que la llibertat no queda salvaguardada per
que tres cadenes emetin, és molt més important el tema, j 

voldríem que al disseny del nostre model, del sistema a les 
Illes Balears, hi hagués també un reconeixement expUcit 
d'aquesta tasca que en contacte estret amb els ciutadans vé
nen realitzant d'una manera insubStituible áquest.eS televisions 
locals, aquestes emissores també de radio locals. 

1 dins aquesta línia d'aconseguir el mAxim d'autonomia 
per als mitjaps de comwncació de titularitat pública, recla
mam insistentment, a partitde la disposició lla de la Uei 
de Pressuposts Generals de l'Estat del 1988, que la fusió de 
Radio Nacional d'Espanya i Radiocadena Espanyola perme
ti, sigui el punt de partida de l'existencia de dos canals ra· 
dioforucs d'ilmbit interinsular que emetin exclusivament eJ1 
llengua catalana 

Vostes saben, i ho vam deixar palesament demostrat a 
la Interpel·lació passada, que la distancia, la diferencia entr: 
emissions i produccions en llengua castellana i emissioru: I 

produccions en llengua catalana és encara abismalment diS
criminatoria, marginatoria per a la nostra llengua No és ~a 
qüesti6 només de llengua tanmateix, és una qüesti6 de dlS' 

seny, d'arrelament amb la nostra realitat, i jo cree que el par
lament també s'ha de manifestar inequívocament a fa~r 
d'aquesta conversió d'aquests mitjans. al 

Sabem que podem comptar amb el suport professioJl ~ 
Hi ha persones aquí, a la nostra Comunitat Autonoma.1;. 
estic segur que donaran la seva for~ la seva savies.a p~~ de 
sional a aquest projecte, pero el Parlament té 1'0bligaCI OS' 

manifestar-se, té l'obligació de dir que volem per a lesl~~r' 
tres illes. 1 mirin, va sortir relativament esmentat a la LID' 
pel·lació un conveni de l'ens públic Radio-Thlevisi6, per ~ 
banda, i la Comunitat Autonoma de les Illes Balears v:.~ 
altra; era un document que es va frrmar ja fa bastants cOlY 
l'any 1984 si els comptes meus no són errats. En aques~rf1lÍY 
veni, en aquest document, es flxava l'existencia de ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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~ , les illes de Menorca i Eivissa que actuarien 
taI.lats a . d 1 'ó ,,,rs iJlS priDlCra etapa corn a ~Dllssors e a ~rograma~l 

fI Ulla d Mallorca; postenorment. tanmatelX. actuan en 
:n,eS8 des de programes difusos des de Menorca i Eivissa 
d'co.ussors net quan Radiocadena Espanyola instal·lés estu_ ..... ti"arne , 
tesP-- uestes illes. 
dis eIl aq tanlbé i ho hem dit manta vegada que ID van 

S~b~ons importants per part de Radio-Televisió Es
lIaver Jll 87 roilions de pessetes concretament. Ido bé. 
p¡Ulyol.~ que corresponien al Govem de les illes .B~ears 
20.500 en inédits, i jo cree que hem de comen!r(U a exIg1T que 
romall. un compliment deis acords que se signen, deis con
tú h8g1 
. . que es preveuen. 
veolSTot ayO, pensant que és imprescindi~Ie pe~ ~ortir ~ls 

• J])S d'identitat cultural de les nostres illes, es unprescm
l~:~e comptar amb una millar cobertw:a .tant. d'emissió com 
: cecepció a les illes de Menorca, d'ElVIssa 1 de Formente-
e Cal incrementar també les possibilitats de producció pro
~~ tornom sap en quines condicions actuen els professio
~;. de precarietat, gairebé de desassistencia. Fa falta major 
aportació, i en conseqüe~ia, aquest tema. ~n tant que no 
hi ,bagi majors competenCles a les nostres ilIes, correspon 
d'iliStaI el Govem de ¡'Estat, concretament a I'ens públic 
RAdio.lThlevisiÓ, una miliora en tots aquests aspectes. 

1 vu11 continuar parJant de mitjans de comunicació per
que pensam que el Parlament també ha d'instar el Govem 
de I'Estat al moment de concedir les freqüencies que la Llei 
d'Ordenació de Telecomunicacions preveu, de poder tenir una 
~al incidencia, dedicació a aquelles emissores o a aquells 
Drojectes que han intentat, han procurat d'em;a d'anys crear 
llQuests mitjans de comunicació arrelats a la realitat de les 
mes, i si no podem fer com el Govem de la Generalitat de 
~unya, que ja ha assignat banda de freqüencia per a les 
~sores locals, almanco poder incidir, poder des del Go
\'CI1l de les IlIes Balears tenir un paper més actiu, no desen
tendie's d'aquesta tematica que tant ens afecta. 

Quanhe colJlen.;at la meYa exposició he dit, Sres. i Srs. 
Djputats. que el Govem de les IlIes Balears no havia tingut 
ac:tuaeiá en aquesta materia i ara he de rectificar. He de cee
f1licar a tenoJ;' d'un~ informaciQns que h~ sortit a la'prem
:"":' ''''~'''l'!itulL .que el PaWt qu~ dóna sUPQrt a aquest Govem 

: •• Wllra a Pilat Miró la seva saludó ~ ~bre TV2 en ca
i cm ~~~ns ~bla bé que el Go~rn ~. COlJltmci 
~:uDlu;d'aqu~ tem~~ pero ep$ seD)blaDlolt mala

<lúe ha facl a partir de la discriminació pietesa d'uns 
Pl:Illinats ciutac;lans de les ~nost~illes q~ .diuen no en

la llengua propia de la nostra Comunitat, ens ~mbla 
ma!ame!lt que s'hagi actuat lJomés en aquest sentit uni

lateral. i nosaltres en abstracte" en teoria no estaríem en con
tra <1'aquesta possibilitat receptora, i vulI anunciar ja des 
d'aquí que eps sembla ,just ceeoneixer el paper que ja jugat 
;1 s~on canal de TVE a favor de la nostra normalització 
'f¡Itl&tifstica; potser allo que no han fet altres instancies ho ha 
et aquest segon canal. 
U ~dó bé, tenint en compte que hi ha una L1ei de Norma
• tzaCIÓ Lingüistica, els articles 28, 29 i 30 de la qual parlen 
ln.e~UÍvocament del paper que han de jugar els poders exe
C~tius de la Comunitat Autónoma en aquesta materia, te
niQt en compte la importancia transcendental que té per ac

. (!~dir a un futur com a poble amb identitat cultural propia, 
e Paper que tenen, repetesc, eIs mitjans de comunicació, cree 
qUe és imprescindible que d'un cop i ja d'ara endavant per 

sempre, el Govern de la Comunitat Autonoma actui, pero 
el Parlament dissenyi allo que les forces polítiques represen
tatives, és a dir, el poble de les IlIes Balears, volen per a les 
nostres Illes en materia de comunicacions. Si no tenim, re
petesc mitjans de comunicació propis, l'autonomia és parau
la buida. 

EL SR. PRESIDENT: 
S'han presentat esmenes, una esmena, registrada amb el 

n? 944/88, pel Grup Parlamentari SOCIALISTA. Per 
defensar-Ia, té la paraula el Diputat Sr. Josep Moll. 

EL SR. MOLL 1 MARQUES: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
El nostre Grup ha presentat algunes esmenes a aquesta 

Moció del Grup Parlamentari PSM-Entesa de I'Esquerra, no 
Estesa de l'Esquerra de Menorca, com va dir el President de 
la Comissió de Cultura l'altre dia, sinó Entesa de l'Esquerra 
de Menorca que pretenen, aquestes esmenes, donar major pre
cisió a la mateixa Moció, i sobretot pretenen que quedi més 
clar, definit, quines instancies són les qui tenen la responsa
bilitat en cada cas que la política de mitjans de comunicació 
en aquesta Comunitat Autonoma sigui o bé inexistent o bé 
totalment insatisfactoria. 1 jo no puc evitar fer un petit co
mentari sobre la mateixa Moció, perque en realitat no deixa 
de sorprendre que la Interpel·lació fos sobre la política del 
Govem de la Comunitat Autonoma, logicament, sobre mit
jans de comunicació i que en canvi la Moció que es presenta 
no vagi dirigida al Govem, sinó que deis 7 punts que conté, 
només n'hi ha un que es dirigeixi al Govem de la Comunitat 
Autonoma, i vulI ja des d'ara avanyar -bé, segur que ja s'ha 
notat- que precisament i justament en aquest punt propo
sam als companys i amics del Grup proposant, que hi hagi 
un canvi de destinatari, que la Moció vagi dirigida a qui 
nosaltres creim que ha d'anar dirigida, que és al Govem 
d'aquesta Comunitat Autonoma. 

Per tant, voldria justificar les raQns que ens han mogut 
a presentar aquestes esmeneS a la Moció. El punt 4" que és 
el primer que esinenam, demana que el Parlament ifisti el 
Govem de l'Estat que a partir de la fusió de Radio Nacional 
i ~ocaden'a, Radio-Thlevisió Espanyola procedeixieil el ter
mini, més breu possible a la creació deis dos canals radiofa
nicS' c;l'ambit interinsular que emetin exclusivament ell' ;Uen~ 
gua catalana. Nosaltres entenem que la petició d'insta.t el 
Govem de' I'Estat és fer una voltera absolutáment inÍJ.ecessa
ria, creim que hem d'instar diréctament' el reswnsabl~ que 
és Radiocadena Espanyola; és el primer punt que plantejam 
a la nostra esmena. 

El segon és que a la Moció es diu que a partir de la 
fusió amb Radio Nacional d'Espanya. la veritat és que ves 
a saber quan sera aquesta fusió i nosaltres creim que no és 
logic plantejar una espera tan inceeta com aquesta i que és 
molt més logic i més efectiu demanar que immediatament 
Radiocadena Espanyola, que ho pot fer, faci el que aquí es 
demana, que en definitiva és que emeti en catalil. La creació 
deIs dos canals és una petició innecessaria, els dos canals ja 
s'han creats, ja existeixen, i evidentment l'impoetant per a 
nosaltres, i cree que pel PSM-EEM també, és que aquests 
dos canals emetin en catala. Per tant, que s'ho organitzin 
com vulguin els senyors de Radiocadena Espanyola, pero que 
emetin en catala. 

El fet que les emissions puguin ser d'ilmbit interinsular, 
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coro ja ha dit molt bé el Sr. López i Casas novas. és una qües
tió que ja seria resolta si el Govern de la CoOlunitat Auto
noma bagués complert els seus compromissos conuets i fir
mats ¡unb Radiocadena Espanyola, i que DO ha complert, 
reconegut. a Olés. pel representant del Govern en el Debat 
de la Interpel· lació en el PIe passat Per aixo, la nostra pro
posta és que el que hem de fel' és UDa exhortació al Govern 
que compleixi la seva paraula i el seu compromiso 1 jo vull 
sortir al pas d'una arguroentació que es va fer en el Debatde 
la l nterpel·lació, quan el representant del Govero ens va dir, 
no hem complert el Dostre compromis perque Radiocadena 
Espanyola va complir el seu -el seu coOlpromís- amb re
tardo cosa que suposa, primer, que Radiocadena Espanyola 
va complir el seu compro,mis, i segon que el Govern utilitza 
el que, mai ~ ben dit. en maUorquí es diu una excuSa de 
mál pagador. ,Eérque si el fet gue l'altre_ contractant hagi comw 

plert e) seu comp.tomis amb tatcl ba de .ser motiu, pe¡qu'e 
nosattres, el Gove.ut eIl' aqu~ caso nO comp~W el seu. esta
rlem bep.~ arregJats. CompleUón tamQé amb retard, si volen, 
peTg per faY.Qfi cQmpldxin que, a Iq g-- Ñostes Dlate:i~os 
han.teCO egpt; éS un cosa.flrJJlíi<la. éS un: comp'fQIWs que, 
evideIJtntent, pe unJpÍIÜDl efe ~JlOn.Sab.illtat, s~ de C9mplir. 

Proposam tamM JIloditii!* e puní 7.. perque d.iu, que 
«el ParW:n81tt 'PSta el <JOvem d,e-la Gomunita! Autenoma 
a IeCOttar d~vant J!ens públic KJ'\T¡E Th pJeSen'cia é:t.e la llenr 
gUa ~~ ¡l} segPll eamID). 'Ilunl;>é aqúi lloSalrres creim que 
pod~m jIlstar ~~ent -en aquest cas que sigui el Pilrla
ment que faci la ittst1mcia-:- j segurament es podma dir que 
potser, si obligam el Góv~ro que sigui e1l que faci la gestió. 
es compromet el Govem. Potser aquest és un argumento pero 
jo cree que el Govem no té massa credibllitat per demanar 
aquestes coses, em fa l'efecte que a Madrid. si el Govem de
mana que Madrid doni supórl a la lleDgúa catalana, a Ma
drid es divertirien tant cam quan el Sr. Porcades els diu que 
la mar forma p.artJ del nost:re territori, i jo) cree que ja els 
donam prou motius de divertiment, rus madrilenys, 1 per aixo 
cree que val més gl.Je sigui el Parlament que ho demani, per
que, com també ha dit jll. el Sr. López i Casasnovas. resfore 
d'AP no va dirigit· a intensificar la presencia del catala, va 
dirigit, en aquests moments, a poder rebre les dues cadenes, 
la castellana i la catalana, és a dir, no va dirigit l'esfore d'AP 
a reforcar la presencia del catala als rnitjans de comunica
ció, sinó a compensar, amb més castella, qualsevol amplia-
ció que es produexi del catala. _ 

El Sr. López i Casasnovas ha dit que en principi ells 
no són contraris a que aixó és produeixi, nosaltres tampoco 
Si aconsegueixen, efectivament, que es puguin rebre les dues 
cadenes, enhorabona, i he d'afegir que segurament ho acon
seguiran, perque Madrid, que són uns senyors molt conscients 
de les seves responsabilitats, sempre esta disposat, Madrid 
sempre esta disposat a reforear el castellA. De manera que 
no ho dubtin, Madrid segurament estar a ben disposat afer 
tot el possible perque puguem rebre les dues cadenes, pero 
jo cree que a nosaltres, el que ens correspon fer, és posar 
en reHeu que el que volero és que es pugui rebre, que es con
tinul .rebent el programa en catala, qualsevol sigui la solució 
que es pugui prendre respecte de la recepció del programa 
en castella. 1 cree, a més, que no és sobrer fer aquesta peti
ció manifestant el reconeixement a Radio-Televisió Espanyo
la perque fins ara ha estat RTVE. efectivament, qul ha fet 
possible aquest esfore de normalització de la nostra llengua. 

Finalment, proposam afegir un nou punt perque quedi 

clar davant aquest Parlament que hi ha un responsable prin_ 
cipal de totes aquestes qüestions, que és el Govern de la Co_ 
munitat Autonoma. Aquest Parlament ha de controlar el Go_ 
vern de la CoOlunitat Autonoma, si també es vol intentar 
controlar o criticar, a través del Parlament d'aquí, el Govern 
d'alla, de Madrid, és una tactica que bé, la patirem i la so
frirem, que hi hem de fer?, pero nosaltres, en qualsevol cas 
sempre intentarem que quedi clara la responsabilitat del Go: 
vern de la Comunitat Autonoma. 

Nosaltres volem que quan és necessari, i ho és amb mas
sa freqmmcia, el Parlarnent obligui el Govern de la Comuni_ 
tat Autonoma a complir les seves obligacions sobretot quan 
el Govern de la Comunitat Autonoma disposa de 1 instIru. 
ment necessari per fer-ho, que és la LIei de Normalització 
Lingüística, en aquest caso Demanam, per tant, que el Go.. 
vero compleixi la Llei, com és la seva obligació. Invocam una 
serie de preceptes, i -jo voldria aquí feruDa eorrecció, qUél]) 

deim El la nostta esmeoa artic1e28.l ha de ser article ts.2;
és un error material que deman que es corregeixi, i aqu 
artiele 28.2 diu: «El Govem de la Comunitat Autonoma h 
d'impulsar la nol'll13tització de la lIengull' catalana a les e . 
sores de radio ¡ i cartals dé' televisió estatals o privats a fi d 
promoure I'us del catalit com a llengua propia de les IU 
Balears». Jo cree que només ens hem de demanar: Ho ha 
fet fms ara, aixo el Govem?, perQue per a tots nosaltres la 
resposta sigui molt daca. EVidentment, no ho ha fet. 

Carticlé 30 obliga el Govern a «fer una política de col·la
boració en materia de radio i televisió amb altres ComUDÍ
tats Autonomes que tenguiD-el catalit com a Uengua propia, 
a fer les gestiODS necessanés per. facilitar a1s ciutadans de-les 
llles Balears la Iecepció de les eDlÍssions de televisió en llen
gua catalan.a dependents d'altres ComUnitats Autonomes i a 
promoure la normalit.zació lingüIstica en els centres emisso~ 
de RTVE a Balears». No sois no bo ha fet ñnS ara, sinó 
que el Govern ha Íncomplert repetides resolucioDS i mandats 
d'aquest Parlament sobre aquest tema, i per aixo proposam 
a la: nostra esmena que l'exhortació que ara li feim ja sigui 
energica, pero ta1 vegada si la hi feim energica qualqtie dia 
la complltit. 

Finalment, l'artic1e 31.1 l'obliga a «potenciar la produc
ció i exhibició de pel·licules realitzades, doblades o subtitu
lades en catalit i d'aItres rnitjans audio~visuals i d'edicions fo
nogrMiques en lleogua catalana». 'Thmbé és evident que n? 
s'ba fet res de tot aixo. i demanam al Govern que bo fasl. 

Jo demanaria, per tant, als companys i amics del grup 
proposant que acceptassin aquestes esmenes i e1s he de dir 
que nosaltres donarem suport als altres pl.mts. Vull fer notar 
que el primer punt, nosaltres en pdncipi voliem proposa! 
convertir-lo en un punt introductori que digués, «El parla-
ment de les mes Balears, atesa la necessitat -que do~' 
per tant, per descomptada- que la nostra Comunital Aut • 
noma, ete., ete., acoIda», i per aixo les nost res esmenes totes 
comencen en infinitiu. No vareOl voler anar tan enfora,. qu~ 
no semblas que voliem fer fms j tot correccions d'esti1 ,~ 
aixo ho varem deixar anar, pero amb les presses de d ue 
hora no varem pensar a canviar els infinitius, de manera q er 
ara, si s'aproven, si s'accepten les esmenes i s'aproven,. p (¡. 
donar coherencia al tex! final bauríem de convertir el~ l~af 
nitius en presents, i en lloc d'ex.bortar, demanar, roanife:n8. 
i instar, bauríem de die exhorta -el Parlament-, deJll 
manifesta. insta. ~ 

El punt 2, he de dir que ens sembJa que no té lfI 

~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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~ és la veritat, perque aquesta Ponencia no po-
lIÚt, aquesta més coses que retxes dins l'aigua, pero vull 

d~ fef 1Jl.I1SS~e aixo només és pessimisme, no és oposició 
fé! ca~tat Jonnitat. Jo crec que si per evitar que els desas
tÚ éS dJ.5CO veT1l siguin roés grossos ja hem hagut de fer tra
peS del aOpistes i ara haurero de fer qüestionaris d'enques
r;atS d'aU;ent podem [er també models de mitjans de 
les. be? ció no hi ha inconvenient; el mal sera si en aquest 
catnU/llca

t a~bam fent ensai'mades. 
parla;~unt 3 és un simple reconeixe~e~t i una manifesta- ' 
. " teres i per tant ens sembla bé, crenn que no du mas

CIÓ d :ra pero esta bé. El punt 5 potser s'hauria de limitar 
a en °l'dbjectiU de milIOIa! i ampliar el producte del Centre 

a r~r.ia1 de TVE, pero si el Grup Proposant ho vol així, 
::~ues no hi ,tenirn inconvenie~t.,l, ~na1men~ el ~unt 6 
b una petició, JO cree que de dificilisslIDa realitzacló a la 
ractica, pero per demanar que no quedi, de manera que 

!'arobé 11 donarem suporto 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT. 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin in-

terVenir? 
Per part del Grup Parlamentan UM, té la paraula el seu 

Portaveu Sr. Miquel Pasqual. 

EL SR. PASQUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Amb la satisfacció de sentir, per part del Sr. Moll, que 

Madrid sempre esta disposat a potenciar el castella, vull eo
men'Yar dient quins són els principis d'actuació en materia 
de política de mitjans de comunicació del Grup Parlamenta
ri UM. 

Són dos. El primer és que nosaltres volem un pluralis
,me informatiu, i per tant nosaltres volem una televisió pri
vada i tata una serie d'instruments que potencii'n aquest plu
mlisme informatiu i independent deIs póders públics, 
evidentment El segon principi és la potenciació de la nostra 
lIeogua com a vehicle de comunicació i també l'augment de 
la difusió de les cultures áutOctones de les Illes ·Balears. 1 

concret, quant als mitjans de comunicació audio-visuals, 
IemI5re dios el mare deIs dos principis abans eSmentats, el 

Grup Parlamentari propugna que a Balears'oomptem 
emissora o iemissOres' de rMio :de la CobllOOfaf ~tO

amb cobertura a tates les Illes, amb un canal de tele
autOnomica, 'que,es aoni soitida a les dmruuides d'emis
de televisió i de rMio locaIs a través d'una ament 

legulació -naturalment sabeln que aixo ho ha de fer el Go
~ Central- i que es fomenti l'ús de la llengua catalana 
en els mitjans audio-visuals. 

Bé, abans d'entrar en el tema concret de la Moció del 
GruP'PSM-EEM i seguint un costum que vaig agafant o que 
agafam que sempre que veim maneances al nostre Estatut 
aprofitarn per dir que és una altra cosa que necessitam1 un 
altre argument perque ens donin la reforma. jo vull dir que 
~'article 15, que fa referencia al desenvolupament legislatiu 
I a l'execució del regim de radio-difusió i de televisió i també 
al regim de premsa, que nosaltres no podem tenir les com
Petencies, al meu parer, sense la reforma de l'Estatut, encara 
~ue siguin esctites al artic1e 15 Vo sense una Uei orgaruca 
e transferencies. Aquest és un altre motiu per demanar la 

reforma de I'Estatut. 

b 

1 fet aquest ineís, entrarem al contengut de la Moció. 
Evidentment, nosaltres estam d'acord amb la decIaració del 
primer punt de la Moció que diu que el Parlament de les 
Illes Balears reconeix la necessitat que la nostra Comunitat 
Autonoma compte amb un sistema de comunicació audio
visual al servei de la normalització lingüística, etc" etc., i per 
tant nosaltres votarem que sí. Al segon punt, crear una Po
nencia parlamentaria, consideram, aquí sí que ens sumam 
a les paraules que ha dit també el Sr. Moll que no hem de 
fer ensai'mades, i consideram que després que les estadísti
ques han de passar pel Parlament, ete., etc., aixo m'ho ha 
llevat de la boca, que si hem de fer una Ponencia parlamen
tfuia per a tot, jo crec que hem de traslladar el Govem al 
Parlament i així ho farem tot des d'aquí, ho ampliam un poc 
i ja esta. Per tant nosaltres votarem que no, peque aixo és 
una cosa que pot fer directament el Govern. 

«El Parlament de les Illes Balears reconeix el paper co
municatiu i cultural que tenen avui les emissores de televisió 
i de radio locals», nosaltres li donam suport de bon cor i 
volem que es legalitzin aquestes radios locals que existeixen 
i que pugui haver-n'hi moltes, no només de radio, sinó de 
televisió, en el futuro 

Pel que fa al n? 4 que concreta la Moció sobre la crea
ció de dos canals radiofonics a partir de la fusió de Radio 
Nacional, Radiocadena i RrVE, nosaltres ens abstendrem per 
diverses raons. Perque cree que es fica en un problema toc
nic que tal vegada demana una solució diferent de la propo
sada a la Moció. A nosaltres els que ens interessa és una 
transferencia tan rapida com sigui possible de Radiocadena 
i efectivament poder comptar amb les emissores de radio i 
amb una televisió propia. Naturalment sabem les dificultats 
fmanceres, no per a la primera instal ·lació, sinó per al man
teniment d'una televisió balear. Aquí, per tant, ens abs
tendrem. 

Amb el n? S, que parla de potenciar el Centre Thrrito
tial de Balears, hi estam totalment d'acord. Com més poteÍl
clem el nostre Gentre Thrritorial, mes contribuirem a la nor
maJització ürigüístiCa i ál fomént de lá nostra CUltura. Hein 
de dir que veim una mancan98 a l'apartat a), gum ffiu que 
«s'h:a de possi~tar UDa major cobertura tant (le l'e~ió 
com de la recepció a les iUes 4e Menorca, d'E~viss~T For
mentera», i s'ha ótilidaí Mallorca; qrle 'encara te' rones lió 

o, • " , It . "i _ ~ . , ..- " . ~ . -'", ,:t.~, suficientníent Sétvides. · , ¡" . , - \ ~-' , ,>, ~".' , 

«Ih~inentaf les ~bilitáts tle ~úcCió pt6pÜi. 'j 'apOr
tar més' producció -a la pfd~áclo délS .'canaIs», en ppn~:; 
pi, si, eIiS pare¡x-:bé. 1 ti l'aplitiált;,qne fa referettcia 'achn
cedir noves freqüencies de radio, també hi votarem 
favorablement perque' tot el que sigui emissió des de la n08-
tra terra en llengua catalana consideram que éS el vehicle Inés 
oportú per a una bona política comunicacional. 1 respecte 
del n? 7, no podem votar a favor d'aquesta esmena perque 
no fa referencia, si hi hagués una referencia exclusiva que 
l'emissió ha de ser des d'aquí, votaríem a favor, pero així no 
hi podem votar. 

Moltes gracies. 

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

Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
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Intentaré sintetitzar molt breument les postures del nos
tre Grup en relació a la complexa Moció que presenta avui 
el Grup Parlamentari PSM-EEM, i per comen~ar també sin
teticament vull dir que les posicions del nostre Grup vénen 
presidides per dos principis fonamentals, un és la nostra ali
neació clara cap a tot allo que signifiqui la multiplicitat i 
la pluralitat d'infonnació, l'increment i la multiplicitat de 
l'oferta, en conseqüencia, per un costat, i per l'altre demanar 
i reclamar l'estricte compliment dins l'ilmbit de la Comuni
tat Autonoma de les mes Balears deIs preceptes de la Llei 
de Normalització Lingüística pel que pertoca a l'actuació deis 
organs del Govem de la Comunitat Autonoma en relació als 
mitjans de comunicació. 

Amb aquests dos esquemes basies, logicament esdevé 
mplt racil assenyalar les nostres posicioQS, encara que tal ve
gada convé matisar alguns extrems. E! p'rimer punt de la Mo
ció consistem en una declaració institucional que no fa sinó 
subrcrtUat de manera suficientmen~ solelJ\lle eIs preceptes de 
la L1ei de Normalitiilció f..ingilisti i més en \IIJ to abso
lutament ad~ " "D " . sin~ do.nar- . suport sense cap 
p"robl"ma i sense més matis()s. 

El segon també, és a dir, el segon és el. que parla de 
crear en el termini d'un mes una Ponencia parlamentaria per 
eiábOJ8l un informe sobre-q~ ha de ser el model de mit
jans -de comunicació audio-visual. El Sr, Pasqual diu que aixo 
ho pot fer el Govem, ho pot fer evidentment, el que passa 
és que no ho fa, i jo quasi posaría messions que no ho fara, 
a part que el Parlament no té perque renunciar a una com
petencia que li és propia, que li és absolutament propia i 
reclamable des del mateix Parlament i que, a més, com molt 
bé ha apuntat el Sr. López Casasnovas, jo cree que és un 
assumpte que sera tractat molt millor a partir d'una Ponen
cia redaccional i d'estudi que reculli tota la pluralitat social 
i política de les nostres illes representada en aquesta Cambra 
i que, en la mesura que es tracta d'un problema que trans
cendeix la política d'un Govern, és bo i millor que sigui es
tudiat des d'una Ponencia parlamentaria, i no ens feim cap 
favor, perque el Sr. Pasqual sap millor que ningú com estam 
de carregats de feines en Ponencies parlamentaries practica
ment tots eIs Diputats d'aquesta Cambra, pero esperem que 
un allargament deis proxims períodes de sessions ens penne
ti fer més feina, perque no hi hem de renunciar, i em pareix 
que aquí no hi ha una invasió de l'ilmbit executiu, que és 
una cosa que voste sap, Sr. pasqual, que jo també em re
bel·lo algunes vegades contra invasions d'executives i admi
nistratives que pertoquen al Govem de la Comunitat, pero 
en aquest cas em pareix que no es produeix de cap manera 
aquesta invasió sinó tot el contrari, em pareix que és una 
Ponencia que pot donar un fruit important de cara al nostre 
futuro 

Punt n? 3: «El Parlament de les Illes Balears reconeix 
el paper comunicatiu i cultural que tenen avui les emissions 
de televisió i nidio locals i manifesta l'interes que aquestes 
trobin cabuda legal i tecnica dins el sistema constitucional 
propi de les Illes Balears». Absolutament sí, absolutament 
sí, Sr. López i Casasnovas, senyors del PSM-EEM, evident
ment nosaltres tampoc no compartim de cap manera el mo
del restrictiu de televisions privades que el Govern Central 
ha proposat, proposa a les Cambres, estam per un model 
que multipliqui, ja ho he dit abans, l'oferta informativa, sense 
cap altra lirnitació que la que vengui deis condicionaments 
tecnies i tecnologics. 

Punt n? 4: «el Parlament insta el Govern de l'Estat qUe 
a partir de la f~sió de Radio Nacional d'Espanya i Radioca. 
dena Espanyola, lITVE, procedeixi en el termini més breu 
possible a la creació de dos canals radiofonics d'ilmbit inte. 
rinsular en FM i un altre en OM, que emetin exclusivament 
en llengua catalana». En principi, basicament, hi estarn 
d'acord, tal vegada no compartiríem l'adverbi «exclusiva. 
menb>, no per una qüestió de principis, en absolut, sinó sUn. 
plement que ens conformaríem amb un «preferentment», pero 
tampoc no en farem una qüestió d'estat ni una qüestió de 
gabinet. . 

Punt n? 5: «El Parlament insta l'ens públic de RrVE 
que doti el Centre Thrritorial de Balears de majors recursos 
per tal que puguin acomplir els distints objectius. Primer, pos. 
sibilitar una major cobertura tant d'emissió rom de recepci6 
per part de les illes de Menorca, Eivissa i Fonnentera». 
evidentment. Evidentment sí peIque en aquests momenta 
RrVE, segons les infonnacions que tenim, es troba en 
situació de precarietat i fms i tot amb algunes contadiccio 
importants en relació amb la cobertura audiovisual de les 
fonnacions procedents, per exemple, d'Eivissa, on té P"~'_"I 
post suficient per fer enll~s i és previst d'implementar 
recursos tecnológies i económics corresponents per poder 
ll~, pero no hi ha una cambra a Eivissa, és a dir, l'absurd 
és absolutament kafkia. SUpOs, sembla que RI'VE té la con.¡ 

fian~ que qualque administració pública d'un altre nivell, 
Comunitat Autonoma o Consell Insular, o fms i tot local. 
procedeixi a instrumentar i habilitar economicament les quan
titats que fessin falta, que jo crec que no és adequat, cree 
que l'important i adequat és la poposta de la seva Moció, 
que RfVE doti el Centre Territorial de Balears de recursos 
suficients peI poder fer aquesta cobertura, i mo a titol 
d'exemple; hi ha més carencies, hi ha més deficiencies que 
s'han de cobrir. 

«Incrementar les possibilitats de producció ptopia des
tinada al consum intem de la població de les mes», bé, aixó 
evidentment "és un fi Uoable, mereix el nostre suport, tal i 
te.nint en compte que les possibilitats d'incrementar la pro
ducció propia són modestes, pero no pel fet que siguin mo
destes en aquests moments hem de renunciar a incrementar
les. Per tant, també donarem suport a aquest punt; igual
ment que al darrer, que no és més que una seqüela i co~ 
QÜencia del punt B. 

<<El Parlament de les mes Balears insta el Govem de l'Es' 
tat que en el moment de concedir noves freqüencies de rA' 
dio, d'acord amb la Llei 31/87 de 28 de desembre d'Ordena
ció de Thlecomunicacions doni prioritat als projecte5 qude 
preveuen emetre en Dengua catalana i tenguin el centre ~ 
la seva direcció radicat a la Comunitat Autonoma i UD espaJ 
comunicacional propi per a les mes Balears». Thmbé vo~ 
rem afinnativament, i l'últim, el darrer, que jo cree que e 
una qüestió que es troba en vies de resolució, jo cree. q~. 
aquí es crea un fals dilema. Inspirats pel primer deis priJl~. 
pis que be exposat, nosaltres defensarem sempre que ~. 
teixin i es puguin rebre les dues emissions del segoD C~; 
no hi .ha condicionaments tecnics que ho impedeixint ~ y- • 

fectament possible i no és d'un plantejament econolDÍc ~ 
litzable rebre la segona programació en castellA i la seet

go w 
programació catalana simultaniament a dos botonets d s 
levisors de cada consumidor. ttl~ 

Per tant, si aico és possible ho hem de fer. Hem de ttJI-
tiplicar l'oferta, bem de multiplicar les possibilitats info 

~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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,.-
f¡ r!I18tives, culturaJs, ete., que donen tant les emissions 

í:Í~' v~ en castella com en cataJa. i per tant aquesta és la 
de r . posíció, no és contradictória amb l'enunciat del punt 
nostfcl. erb sí voldríem complementar-ha amb aquest matfs 
d! ~ ~rel de l'anunciada i defensada esmena del Grup Par
j en {lUlri SOCIALISTA, que sembla emparar-se en una hi-
1aJ1l,etjca -i nosaltres no tenim contrastat en absolut que si
pO.t~al j existeut- limitació tecmca que es puguin rebre tots 
gUl serobla, per la seva redacció, que diu que «la connexió 
d,oS. de tnantenir amb independencia que arribi a ser tecni
s ,b

8 
ent possible rebre també la programació del segaD canal 

C~asteUA» , Es tecnicament possible, l'únic que falta és la 
eJlluntat de fer-ho, i aixo és una voluntat que depen fona
voentalment de RfVE, una voluntat més política que tecni
: ja que per suposat no hi ha cap problema i economica
l1I~nt talDPOC no és un desbarato 

Thnint en compte que crec que el Centre de TVE a les 
fUes Balears és un centre infradotat, pensem, per exemple, 
que el Centre ThrritoriaJ de CataJunya, per a 6 milions d'ha
bitaIlts, té -per agafar un índex- 2.000 persones en planti
Ua. aquí, a les Balears, per a 600.000 persones, n'hi corres
pondríen aproximadament unes 200, i no arriben a 50. Per 
tan!, demanar un esfor~ a I'ens RTVE perque doti el Centre 
'Thrritarial de Balears de millors i més mitjans humans, tec
nics i economics, és una exigencia que nosaltres, com a Par
lamentaris de les Illes BaJears, tenim l'obtigació de sustentar. 

Moltes gracies, Sr. President. 

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

el Diputat Sr. Salgado. 

EL SR. SALGADO I GOMILA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. i Sres. Diputados. 
Discúlpenme ustedes que durante dos minutos utilice el 

castellano para fijar la posición de nuestro Grupo respecto 
de esta Moción y de las enmiendas presentadas por el Gru
po SOCb\LISfA; serán sólo dos minutos. Es que le sale a 
1UIO la vena de veterano profesional de la radio y resulta ine-

Si 'ye empezase esta intervención, por ejemplo, diciendo 
I~~IS, aures veritate clause' suilt ut ab amico Vetum audlre 

uius salus desperanda esb> o si por el conmmo ....;....;esto 
Cicerón como sabe el Si. López CasamoVasL,.;, o si, 
contrario concluyese con Machad<\ DOn Manuel, que 

1~_lon Antonio, con lo de <ffil Verdad, no la 'verdad; y ven 
a buscarla, la tuya guárdatela» no sería síntoma de 

CJUe SOy más listo, ni más guapo, Di más alto -bueno, más 
alto PUede que sí, pero esto es salirse de la cuestión-, sino :,e .signifiCaría que soy propietario de un diccionario de ex
Ih~lones y frases latinas o de unas obras completas de aI
.... n poeta. 

disp Pero vayamos a la verdad. Como quiera que no estoy 
atrevuesto, dados los jomales babidos en esta Cámara, m me 
conc:ría ~poc.o a dar un seminario o a ~ronunciar una 

renCla técruca, anem a parlar de polítIca .. 
tat ~ ~t ~ la Moció de] PSM-EEM, jo cree que ha trac
Plante~ qüestió que si bé és important, ha esta! bastant mal 
CaL te ~a?a. Potser no han cereat assessoraments, no han cer
nió daCDics, no ban cercat experts que donassin la seva opi-

EiVant 
aqu:sta Moció. . . 

PUnt Pnmer, que votarem favorablement, Ja li ho 

~ 

anunci'i, parla -de, ja s'ha reiterat, fios i tot el Sr. Quetglas 
ens ha Uegit la Moció sencera, cosa que ji agrai'm-, obtida 
tal vegada, el punt primer, que encara és vigent, professio
nalroent parlant, tecmcament parlant, no ha die jo, el Sr. 
L6pez, entre d'altres Portaveus, va rebre ahir unes conelu
sions d'uu seminari reeentment celebrat sota patrocini del 
Consell Insular de MalJorca, seminari sobre llengua i mo
deis de televisió, que va organitzar per encarree del Consell 
de Mallorca, rObra Cultural Balear, i en aquestes conelu
sions, on hi havia experts de gran categoria que no falta que 
repeteixi, els coneixem tots, encara es dóna per valida la dis
tribuci6 de percentatges, sobretot en televisió, naturalment en 
radio també, entre un ter~ de formació o un ter~ d'informa
ció i un ten; d'entreterument. Aixo eren uns vells planteja
ments que va comen~ar a fer TVE quan va néixer, pero que 
segons els experts encara són vigents. 

En resum, el que volem és que, a pesar que ti anunciam 
el sí en aquest punt, volem fer veure que tal vegada va una 
mica massa fora de la realitat plantejar un sistema de comu
mcació audio-visual al servei de la normalització lingüística 
i de la conservació i enfortiment, etc. Sí que hi ha d'estar 
al servei, pero no exelusivamen, hi ha tots UDS aspectes in
formatius, etc. De totes maneres no fa frafta estendre'ns mas
sa, perque votarem favorablement. 

No votarem favorablement, com és natural, el punt 2, 
que demana una Ponencia parlamentaria. Una Ponencia, una 
altra Ponencia parlamentaria; a mi no m'estranyaria, és en 
l'únic que tot el que ha dit que ti don la raó, de tot el que 
ha dit el Sr. Moll, no m'estranyaria que un dia en aquest 
Parlament es fessin ensai'mades, no m'estranyaria gens. Creim 
que aixo ho ha de fer el Govem, que ho ha de dur al Parla
ment tantes vegades com sigui necessari i com se ti reclami, 
pero que aquesta es feina del Govern i no feina del Parla
ment, i manco d'una Ponencia parlamentaria, naturalment 
formada per Parlamentaris, sense gent externa, diguem, ex
perts duts de fora, amb la qual cosa seria mok dubtosa la 
fiabilitat. 

Votarem també que sí al punt 3, perque és el mooel que 
el nostré Oiup a tots etsruveOs d¿fensa, ho sap tata 18 Caro
bra, no fa falta que hi insistim massa, i perque a m~ si 
aixo s~aconsegueix, si el que es 'd~ al punt 3 s'aeon.se
gueix, aIm8noo evitarem Sit1íacions v~on~ts com Jes de 
qwllque ájuntament, que ota el-preteit ae tedir una emiso
ra «al·)eglfu t~ una e sara solutamenf ü·legal. , vost~ 
sabeD' que par o de CalVi8, com es naturaL 'Thl ~ aquesta 
eiírlssora stibstitueix & 8ütics. pregonerS que ~ dient 
«Dé amen del Sr. ~Catde se hace sab"er». Aquest "punt ens 
sembIa moltbé pel'Clue-evifiU'a aquestes coses. Soro partidaris 
i ho soin a dtol personaí, si Se'm Í>ermel qu:e bo digui, de 
la tóCálitZaciij i regienalltzació deis mitjans de oomunicació. 
Per aixo mateix, ja que anavem de cites, cites que sempre 
sÓn propies de canonge beneficiari o d'erudit, i no pretenc 
ser cap de les dues coses, m'he de fer una cita professional 
a mi mateix; amb matiu d'una «rencontre» ' de les que cele
bra habitualment la Unió Európea de Radiodifusió i orga
mtza Radio Nacional d'Espanya, vaig cometre la gosadia de 
dir a tots aquells graos senyors europeus representants de 
granS cadenes de radio -en aqueU cas concret era radio
que un dia els seus oligopolis informatius s'acabarien. Natu
ralment, mai més no em convidaren a aqueOa «.rencontre». 

Al punt 4 ens abstendrem, pero eDS abstendrem perque 
entenem que el que hagi de fer Radio d'Espanya i Radioca-

-----------------------------------
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dena Espanyola, que per cert el Sr. Sotillos, Director Gene
ral de Radio Nacional d'Espanya, que deu saber el que diu, 
acaba de declarar, fa molts pocs dies, que aquesta fusió es 
produira abans de l'estiu, és a dir, haura de ser dins aquest 
mes, valla pena esperar i que RTVE i aquestes societats fa
cin el que trobin que han de fe, que allo que eUs facin ens 
semblara bé o no, per aixo ens hi abstenem. El que vuU pre
cisar és que per l'ona mitjana de Radiocadena Espanyola o 
del resultat d'aquesta fusió emeti exclusivament en catala, tin
guem en compte que no és com les emissions de Radio Na
cional d'Espanya actualment en aquestes illes, per exemple, 
que són amb un horari determinat, fonamentalment infor
matius i qualque programa divulgatiu, i altres, que es poden 
fer tots en catala i perque a més ~sposen d'altres ones, d'al- . 
tres freqüencies, perque Radiocadena pugui emetre en ona 
mitjana, que en freqüencia modulada ja ho fa, exclusivament 
en ~ bé que en pro'g1:ames ÚlÜcament musicals per la 
seva també precarietat de mitjans. Per poder fer l'Qna mitja
na amb aquc:s~ fórmula seria n~' que deixés d'em~tre 
eq caderul, és ·a dir, que rompés aquesta cadena i passés a 
sel' una emissora estrictament local !>. . en aquest cas, regio
nal, co~tr8.riament és impossibl~ la fórmula, pero no estam 
ell contra del gue indica el punt 4t. 

Thmbé ens abstenem en el ºunt ~. Estam d'acord, no 
obstant ai}co, amb , el que deia el Sr. ~ual d'UM, respecte 
que la major cobertura televisiva s'ba de produir també a 
Mallorca, on hi ha unes ombres importants a la zona nord. 
Continuam entenent, com en el punt anterior, que aixo és 
cosa de RrVE, és a dir, que a RrVE nosaltres no ti hem 
de fer els seus plantejaments, RrVE fará els seus planteja
ments i veura si s'han d'incrementar possibilitats de produc
ció propia, si s'ha d'aportar més producció, etc, i en aquest 
sentit, naturalment, ja s'ha dit aquí, i hi estam d'acord, que 
no és facil incrementar possibilitats de producció propia ni 
és fil.cil aportar producció a la programació deIs canals de 
difusió estatal. Thmbé ens queda el dubte de si aquesta pro
ducció que s'apartas seria en catala, doblada al casteUa o 
amb subtítals, que també és una formula com una altra qual
sevol. En tat cas és materia de RTVE, i eUs veuran el que 
els convé. 

Ens sembla també difícil el punt 6, i també ens hi abs
tendrero, ens sembla difícil fer aquestes prioritats; de tota ma
nera al que sí tal vegada instaríem és, com altres Comunitats 
Autonomes tenen, que nosaltres, aquesta Comunitat Auto
noma tingués la competencia. 1 per descomptat no accep
tam el punt 7, que conté el truc que tots coneixem perque 
el Govern faci una declaració que és lliure de fer o no fer. 

Quan a la Moció, naturalment la rebutjam totalment, 
i com que ja s'ha ences el semafor, hem de fer un comentari 
únicament a l'esmena d'addició, on s'introdueix un terme par
lamentari innovador, «instar energicamenü>. Jo em deman 
quina diferencia hi haura entre instar i instar energicament, 
tal vegada és que instar energicamentés agafar per les sola
pes, pero en aquest cas a qui, al President, a tot el Grup, 
al Govern, al Vice-president? Aixo és nou, és nou i tal vega
da sera una cosa a tenir en compte en altres instancies, ins
tar energicament. 

No té sentit, no té sentit -i acabo, Sr. President, en 
menys d'un minut- no té sentit l'esmena a l'apartat 4, per 
tot el que ja hem dit anteriorment; es difícil, quant a l'apar
tat 7, fer aquest reconeixement a RrVE per la seva contribu
ció a la normalització linggüística. Alerta, segon canal, re-

coneixement a TVE pel que ve fent des de fa deu anys en 
aquestes illes, sí, pero el tema del segon canal no té massa 
sentit, és difícil fer aquest reconeixement perque són progra_ 
mes d'escassa qualitatque són difícilment acceptables per la 
majoria, que no tenen interes, i que, senyors, hi ha TV3 qUe 
és una alternativa que esta infortunadament -parlo de Sant 
Cugat, que quedi clar, quan parlo de segon canal de TVE_ 
i en definitiva rebutjam en tots els seus termes, com el Sr. 
Moll supos que esperava, perque no podia ser d'altra mane
ra, les mocions i, per resumir, votam favorablement els punts 
1 i 3, negativament els 2 i 7, i ens abstenem als 4, 5 i 6. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT. 
Per part del Grup p~entant de la Moció, té la para~ 

el Portaveu Sr. Francesc López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Srs. Portav~us deIs, Grups que han intervingut en reja. 

ció amb aquesta Moció.. Srs. Diputats, Sres. Diputades. 
Intentarem fer una fIXaCió respecte de les esmenes do 

substitució o d'addició que aquí es propasen, tat i entenent 
que de les intervenciollS: que hi ha hagot es dedueix suficient 
substancia per avalar ja d'entrada l'existencia d'aquesta Pe). 

nencia parlamentana que avui demanam, i que esper que si
gui aprovada. 

1 per que'? Perque no es tracta de fer línies dins la mar, 
aco també ho deia Machado, no?, «Caminante no hay cami
nos», pero jo no he fet cites a la primera intervenció i tam
poc no en vull fer, pero és un tema molt directe. 

Aquí s'ha dit s'ha reconegut que el Centre de RTVE a 
les Illes Balears és infradotat. 1 ac;b és el Parlament de les 
Illes Balears, és a dir, un organisme que amb tot5 els retalls 
de sobirania que tinguem, representa el poble de les Illes Ba
lears i ha de dir el que pensa, si és infradotat el Centre, i 
ha de dir el que pensa sobre si hi ha o no hi ha un sistema 
de mitjans de comunicació a la nostra Comunitat AutOno- .. 
ma. Una altra actitud de callar, de tancar la boca o de re- ' 
nunciar a la nostra llengua propia, tot i coneixent-Ia, i reco
neixent que és un dret legítim parlar en la cooficial, és una 
actitud impropia del nostre Grup Parlamentari, i per acO 
nosaltres no ho feim. 

S'ha dit que la televisió és una eina imprescindible, pero 
si feim una Ponencia parlament8.ria per estudiar com s'han 
d'estructurar els mitjans de comunicació audio-visuals, feÍl1l, 
[ms i tot s'ha dit aquí, ensaImades. A mi hi ha una altra 
cosa que em preocupa més que fer ensaImades. que és fer 
empastes, j les empastes que realitzam mitjanc;ant silencis cul
pables ° mitjancant actuacions improcedents, són obviament 

denunciables, nosaltres ho denunciam modestament i deIlla
nam que no es tornin a produir, que no es facin. 

Jo vull dir que una televisió al servei de la normalitza
ció lingüística no és una teJevisió que bombardegi bira a bO~' 
minut a minut, amb «no heu de dir desde luego, heu de dlf 
tanmateix~); no és ac;b la normalització lingüística, SeDY°ts 

meus, o és que encara no han entes que del que és u'acta• 
per normalitzar la nostra llengua i la nostra cultura, és q.~e 
hi hagi qualitat no només informativa, sinó en la produCC1 ~ 
qualitat, i que es vehiculi en la nostra llengua, obviaJlleJl(l 
aquest és el tema. No és tracta de fer classes de llengua, q~ 
també en podrlem fer, indirectament l'exem1e és absolutaJlle 
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~ 
. dible j l'exemple l'hem de comencar a donar no-

jJJlpre5C1D 

sal[I~. in el punt 7e .• que ha estat sotInes a una esmena 
DIftit~ciÓ per part del PSOE, jo els demanaria si tin

de. SU ~p inconvenient a canviar l'esmena de substituciÓ per 
d!leJl tnena d'addició j els diré per que. Estam d'acord de 
lIJla.~:star a l'ens públic el reconeixement pe! que s'ba fet 
~~ tn que es continlÜ fent, i que és millori, obviament, sen
J vos ed'lJM, volem tenir les transferencies en materia de co
yor . cacions, les volem perque són necessaries, pero, acO no 
mb~ant., no ha de ser mai una excusa per dir no volem el 
~o~o perque volero el 100. Senyors, «se hace camino al an
dar» perdonau les expressions, que no són tretes de lectures 
~ tes'imIDediatament en un llibre que rene alIa, no, si surten, 
s~en 1, si no, no surten. Ido bé, si vostes accepten aixo, 
nosaltreS ho reconeixerlero també, estarfem contents. 

Pero em vull referir al punt 7e. perque el Sr. President 
del Govem sap que el Grup Parlamentan PSM-EEM ti va 
fer una carta on li demanavem una actitud positiva respecte 
de la sentencia de l~encia Nacional. i la relposta que vam 
poder llegir als mitjans de comunicació, no en resposta es
crita a la nastra pregunta, era que ates que era un tema de 
l~diencia Nacional i l'ens RfVE, aleshores el Govem no 
es podía manifestar ni es podia personar. El Govem de la 
Generalitat de CataJunya no va fer recuI'S, no va presentar 
recurs, pero és va personar a l'Audiencia Nacional; a~o és 
una actitud, una possible actitud, i em sap greu dir sempe 
una actitud de mitgeres més alIa de la nostIa Comunitat, quan 
la podríem haver tinguda aquí d'immediat. Aquest és el rema, 
i voldria creure que la Ponencia parlamentaria, si es forma, 
sera un element de consens, un element, si més no, de de
bat, perque el mes important d'aquesta Interpel·lació que avui 
se substancia en una Moció subsegüent ha de ser que tots 
eIs partits prenguin consciencia de la importancia del mitja 
televisiu per eU mateix, i no només com a espai profitós de 
propaganda poHtica. EIs regims autoritaris sabem que la te
~ó els facilita el control deIs ciutadans, de l'opinió públi
ca; nosaltres creim que hi ha una diferencia subStáncial en
tre opinió pública i veritat, « 4¡~.. .;. A~ &,¡ .. », senyors 
DiputatS, pero volem que el sistema de comunicació per a 
leí Ues Balears no sigui una qüe$tió d'opinió sectorial, seg
mentada, d'un grup contra l'opinió d'unaItre. ' 

El que voldriem és poder '8nibar aaijuesta writat oh
que sempre ha de ser I'horitzó de l'actuaCi.ó deis Go

i deis Parlaments. 1 jo li voldria completar la cita que 
e ha fet, que no he fet jo, respecte de <<tu verdad, no 

la verdad, la tuya, guárdatela»; acaba el vers amb una altra 
frase que el Sr. Salgado no deu deSconmer si té elllibre alla 
damunt i és, <<1] ven conmigo a buscarla». Aquesta és la fei
na, fer feina conjunta, a veure si som capa~s aqUÍ de digni
ficar l'actuació del Parlament. 

EL SR. PRESIDENT. 
El Sr. Portaveu del Grup Parlamentan PSM-EEM ha 

fet una proposta, jo deman al Sr .... Després d'haver conver
sat tant de temps, em toma demanar la paraula? 

EL SR. WPEZ 1 CASASNOVAS: 
Qüestió d'ordre, Sr. President. 

El SR. PRESIDENT: 
Sí, digui. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Perque he fuat postures respecte de les esmenes, pero 

ara voldria dir que ates que hi ha hagut unes propostes po
sitives, jo demanaria si és la seva venia per aconseguir apro
ximació de postures, si és possible, entre les Grups, i en con
seqüencia arribar al maxim de conseos que acabo de demanar 
ara mateix. Cinc minuts, si és possible. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, la venia del President hi és, pero m'agradaria que 

no abusassin de subterfugis parlamentaris, perque aixo és 
abans de fer l'exposició que voste ha fet, i després d'accep
tar, vosté té el dret de dir o no. Voste ja ba parlat els cinc 
minuts o sis i després em demana la venia per fer una esme
na transaccional. No obstant aixo, per facilitar aquest con
sens, el President decreta un descans de cinc minuts. 

Sres. i Srs. Diputats, recomen~ la Sessió, si no, serem 
aquí tot l'horabaixa esperanto De manera que deman al Sr. 
Portaveu del Grup Parlamentari PSM-EEM que digui si ac
cepta o no l'esmena transaccional. 

Sí, Sr. Orma. 

EL SR. ORFILA I PONS: 
Sr. President, els Portaveus es troben reunits encara per 

acabar de discutir la possible transacció. 

EL SR. PRESIDENT: 
A mi em sap molt de greu haver-ho de dir, pero qUan 

el President decreta deu minuts i llavors un quart, procurin 
posar-se d'acord en el temps que es decreta de suspensió. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Sr. President, en primer lloc deman disculpes per aquesta 

situació que s'ha produit, i en segon Uoc vull anunciar que 
aquest descans ha donat resultat en el sentit que el punt 7e. 
ha quedat substitlÜt per una esmena transaccional signada 
pels Portaveus de tots eIs grups polities, qué' diu «Mailifestar 
a l'eíls públic RfVE el reconeixell1ent per la seva oontribució 
a la nostta normaJització IiDgiüstica i cUltural. El ParIament 
insta el Govem de la COmunitat Autonoola a donar suPOrt, 
davant l'ens púbtic KI'VE la recepció, simultaniament, d'amb
dues emissions del segon canal de TVE, en cataIa i en 
casteUa». 

EL SR. PRESIDENT. 
Vol fer arribar a aquesta Presidencia si s'ha firmat o si 

hem de demanar .•. ? 
Del debat de la Moció, aquesta Presidencia entén, i de

mana al Sr. Portaveu que em rectifiqui si vaig equivocat, que 
no s'accepten les esmenes del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA excepte l'esmena d'addició del nou apartat, llevant la pa
raula «energicament». Deman al Portaveu del Grup SOCIA
LISTA si accepta que desapareixi la paraula energicament? 

EL SR. MOLL I MARQUES: 
Sí, senyor President,ho acceptam. 

EL SR. PRESIDENT: 
I substituir el punt 7e. per l'esmena transaccional que 

han fet arribar fumada per to15 els portaveus. 
Moltes gracies. Procedirem, ido, a la votació. 
Sí, perque pareix que també del debat es treu la conclu-
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sió que ho hem de fer punt per punt perque hi ha distintes 
intencions de vot. Sr. Secretari, procedeixi a la lectura del 
punt 1 de la Moció del Grup Parlamentari PSM-EEM. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Parlament de les Illes Balears reconeix la necessitat 

que la nostra Comunitat Autonoma compti amb un sistema 
de comunicació audio-visual al servei de la normalització lin
güística i de la conservació i enfortiment de la identitat cul
tural, a la vegada que esdevengui un instrument de cohesió 
entre els pobles de les Illes i un agent d'impuls de la creativi
tat cultural i la producció audio-visual», 

El,. ~,R. PRESIDENT. 
,',' S~)S~" Dip~tats que vo~ a favor, es volen posar 

drets? Q,,8.cies., 
, Vo~ en C()~tra? 

Ab$Jel)c!ops? 
Queda llRro~':P\l!lt RriJQer,J)ef ;JJQ3Qimitat de la 

Cambra. 
PassaIil al punt 2, i té la paraula el Sr. Secretari per fer

ne lectura. 

E~. S~ ,SEOWTARI PRIMER: · 
. «El Parlament de les Jlles Balears creara en el termini 

d'un mes una Ponencia parlamentaria per elaborar un infor
me sobre quin ha de ser el model de mitjans de comunica
ció audio-visual per a les Illes Balears en el futur immediat, 
informe que sera sotmes a la consideració del Pie de la 
Cambra». 

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

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

drets? 
Abstencions? 
Resultats de la votació: Vots a favor, 30. Vots en contra, 

29. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, ilprovat aquest punt 
2n. que acabam de sotmetre a votació. Vol fer lectura del 
punt 3r.? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 
«El Parlament de les Illes Balears reconeix el paper co

municatiu i cultural que tenen avui les ernissores de televisió 
i radio locals i manifesta l'interes que aquestes trobin cabu
da legal i tecnica dins el sistema comunicacional propi de 
les Illes Balears». 

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

drets? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda, ido, aprovat el punt 3r per unanimitat. 
Passam al punt 41. Sr. Secretari, vol fer-ne lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: «El Parlament insta el 00-
vern de l'Estat que a partir de la fusió de Radio Nacional 
d'Espanya i Radiocadena, RI)'E, procedeixi en el termini més 
breu possible a la creació deis dos canals radiofonics d'am
bit interinsular, un en freqüencia modulada i un altre en ona 

rnitjana que emetin exc1usivament en llengua c3.ta1ana». 

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 volen pOsar 

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

no n'hi ha. Abstencions, 29. 
Queda, ido, aprovat també el punt 4t, que acabam de 

sotmetre a votació, i passam al Se., i té la paraula el Sr. Se.: 
cretari per fer-ne lectura. 

EL SR. SECRETAR! PRIMER: 
«El Parlament de les Q1es Balears insta l'ens públic 

que doti el Centre Thrritorial de Balears dé majors A_ .... .,''Ili .... 
humans, tecmc::s i econOmics per tal que es PusWn acomplit¡;¡li 
eh .f)bj~USi,següents •• a), Possibilitar una .Dl(ljQf· ~l):etlllra¡"li 
tant · d~ó' com . de; )~pcióper· a les' :illes de M€~olt'Ca¡j. 
Eivissai Formenten\. b) lilaementar les pOssibilitats.de 
ducció propia destinada- tant al consum intem de la PO()JIl.;¡. 

ció de les mes com a la programació geneml delsegon 
eJi catala., e) Aportar mésproducció a la programació 
canals de difusió estatal». 

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

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

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultat de la votació: Vots a favor, 3.4. Vots en contra. 

no n'hi ha. Abstencions, 25. Queda, ido, aprovat el punt Se. 
que acabam de sotmetre a votació. 

Passam al punt 6e. Sr. Secretari, vol fer-ne lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Parlament de les mes Balears insta el Govern de ¡'Es

tat que al moment de concedir noves freqüencies de radia. 
d'acord amb la Llei 31/87 de 18 de desembre, d'Ordenació 
de Thlecomunicacions, es doni prioritat als projectes que pw 
veuen emetre en Dengua catalana, tenint el centre de la seY8 
direcció radicat a la Comunitat Autonoma i amb un espai 
comunicacional propi per a les Illes Balears». 

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

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

drets? ? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets . 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 34. Vots en con: 

no n'w ha. Abstencions, 2S. Queda, ido, aprovat el punt Jl' 

que acabam de sotmetre a votació. 1 passam a l'esmena CO t 
sensuada, que deman al Sr. Secretan que procedeixi a fer-J'I 
lectura. 

No entén molt bé la Detra, el Sr. Secretario 
(Pausa) 

EL SR. SECRETARI PRIMER: pe! 
«Manifestar a l'ens públic RfVE el reconeixernent 

rr;? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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~ ntribució a la nostra normalització lingüística i cuI
la stro1l ~o Parlarnent insta el Govern de la Comunitat Auto
(uraJ· donar suport. davant I'eos públic RfVE, la recepció 
JlOJlla :.n¡aroent d'ambdues emissions del segon canal de TVE 
:..,u]tlUP liA. ,... tala. ¡encaste 41). 

eJ1ca 

·SR. pRESIDENT: . 
eL Sres. i Srs. Diputats que votm a favor, es volen posar 

drets? ? 
Vots en contra. 
Abstencions ? 
Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 
passam a votar l'esmena d'addició d'un nou apartat, que 

el Sr. Secretari procedira a llegir. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Instar el Govern de la Comunitat Autonoma a execu

tar els preceptes de la LIei de Normalització Lingüística re
latius al foment de l'ús del catal! en els mitjans de comuni
cació audio-visual i molt concretament els articles 28.2, 30 

i 31.1.» 

EL SR. PRESIDENT. 
Sí, Sr. Quetglas, hi ha algun problema d'entendre, dic 

jo, o podem votar? 

EL SR. QUETGLAS I RO SANES: 
Li pregaria, Sr. President, si el Secretari podia tornar 

n~ el contengut, perque m'ha semblat que s'havia acordat 
la supressió d'una paraula que s'ha dit. 

EL SR. PRESIDENT. 
No. S'ha llevat .. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
-- Perdó. Deman excuses, Sr. President. 

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

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

éhta? . 
Sres. i Srs. Diputats que s'absterten, eS valen posar CIrets? 
Resultá de la votació: Vots a favor, 30. Vots en contra, 

110 D'hi ha. AbsteIi.cions, 29. Queda, ido, aprovada l'esmena 
cio que acabam desotmetre a votacló. 

1L-!1) 

1 passam al punt 11 de l'Ordre del Dia, referit a Inter
pel·lacions. 

Passarem a debatre la registrada amb el n? 508/88, pre
~tada pel Grup Parlamentari PSM-EEM, relativa a la po-

ca d'ell8enyament musical. Per inteIpel·lar té la paraula .. Sí. 

BL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
t Per una qüestió d'ordre. Creim que hi ha un error, vol 
ornar repetir l;enunciat? 

EL SR.. PRESIDENT. 

aq . Hi ha un error, Sr. Pons, el que passa és que es veu que 
Cl~~van so~r~arregats, i a }'Ordre del Día diu el Grup SO-
~ISTA 1 al paper de seguiment diu el PSM. De manera 

que és el Grup SOCIALISTA el que presenta aquesta Inter
pel·lació relativa a la política d'ensenyament musical. 

Per part del Grup Parlamentari interpeJ.lant, que és el 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat 
Sr. Darnia Pons. 

Sr. Secretari Segon, vol fer lectura de la Interpel·lació? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 
«La Comunitat Autonoma, d'acord amb l'artiele 13 de 

I'Estatut d'Autonomia té competencia exclusiva respecte de 
la protecció i el foment de la cultura autoctona, llegat histo
ric de les Illes Balears. Un deIs elements fonrunentals de la 
nostra cultura és certament el llegat d'una tradició musical 
rica i diversa que cal protegir i impulsar. eEstatut, a l'article 
11.10, preveu amplies competimcies en materia d'ensenyament 
per a la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, per bé 
que matisades per les disposicions establertes a l'article 16.2. 
-La Conselleria d'Educació i Cultura ha anunciat ja la volun
fat de reivindicar per a la Comunitat Autonoma de les Illes 
Balears totes les competencies educatives que permet la Cons-
titució. . 

Aquestes afrrmacions, que suposarien posar en mans del 
Govern de la Comunitat Autonoma un sistema educatiu d'un 
amplíssim abast, no van fins ara acompanyades de l'eficacia 
que aquest mateix Govem hauria de demostrar a l'hora de 
gestionar les petites arees educatives que té a carrec seu: en
senyament de la llengua catalana, impuls del coneixement de 
la cultura autoctona, etc. Potser el cas més flagrant d'inope
rancia del Govern de la Comunitat Autonoma a l'hora de 
resoldre eIs problemes d'una area educativa és la situació tensa 

i polemica del Conservatori de Música de Palma de Mallorca. 
El Conseller Francesc Gilet va ser incapal;, no tan soIs 

de resoldre, sinó ni tan soIs de plantejar la greu situació que 
vivia ja aleshores l'esmentat Conservatorio D'aleshores enea, 
la situació s'ha convertit en objecte de polemica virulenta a 
les pagines deIs diaris, les afn'macions de greUIl irregularitats 
en el Conservatori han estat ampliament divulghl1es. Ens tro
bam per tant en una situació aberrant, que fa ' patent que 
el Conservatóri de Palma és ben lluny de ser el centre de 
fomiació musical al servei de les meS' Balears i, contraria
ment, apareix com un lloc on éIs interesllos perSonalsi secta
ris dicten actfiacions impresemtablesque escapen al 'Cól'túol 
deis qUi'-hatmeil' d'impUlsar ~l COilSer\'ifori'i 'féritie·éleeltti't 
de foñnad6 mUsical que'la ÍÍóstra socletaf 'aeniana r ~ 

Es cert qué la fuiiciómspectori(: del conSetYátOri ~ 
póii ~ 1"EStat, peto la réspoóS8bilitat "diHa gestió ' és' ooiñjje-' 
tencia de la Comunitat Ailtonoina, i emenéÍn que dtl con~
xer· quina és la tasca que fa o pensa fer, en relació ainb el 
Conservatori de PalMa, el Govem de la Comunitat 
Autonoma. 

Per tot aixo, el Grup Parlamentari SOCIALISTA inter
pel·la I'Honorable Sra. Consellera d'Educació i Cultua sobre 
la política d'ensenyament musical a les Illes Balears». 

EL SR. PONS I PONS (Darnia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sra. Consellera. 
Aquesta Interpel·lació, en principi plantejada sobre el 

Conservatori de Música, va ser finalment formulada en ge
neral sobre l'ensenyament musical a les Illes Balears. 

Senem injusts si diguéssim que sobre aquesta materia 
la Comunitat Autónoma no ha fet res. Hi ha hagut certa
ment actuacions, les reconeixerem, peró igualment que reco-

----------------------------------
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neixerem les actuacions fetes, assenyalarem les mancan ces i 
també els interrogants, els greus interrogants que hi ha sobre 
aquesta area molt important de la cultura de les Illes Ba
lears, area d'actuació de la Conselleria d'Educació i Cultura. 

El Grup Parlamentari SOCIALISTA, en sessió de dia 
20 de novembre del 86, va formular ja al Govem de la Co
munitat Autonoma, concretaÍnent al Conseller Sr. Gilet, una 
Interpel·lació en materia d'ensenyament musical. Aquesta In
terpel·lació va manifestar, va posar en relleu tota una serie 
de mancances d'aquest ensenyament musical a les Illes Ba
lears, i de manera particular al Conservatori de Música. Cer
tament, de llavors en~ hi ha hagut unes actuacions, i hem 
de reconeixer que en diferents preguntes formulades a la Con
selIera S~;W An~onja Munar hem pogut tenir coneixement 
q~@ ~ m~important del personal que s'ha contractat 
W.~u~ CoD$elleJ'Ül ha estat precisament perser adscrit 
a l'~ del Conservatori; aixo- indica. per tant, una actitud 
po~va.., ' ¡ 

ÍgJ.1aJgi~ ~~ de. Rbre la respo$fa sobre: qUÍDes són 
l~~ogs , c;lc=! Director ae.teral d'Edu~. Sr. Bartomeu 
Rotger, i ens alegra veure que al final es fa una relació d'8rees 
d'~~óf' i se n'~nyala com una la fOIJllació musical. Hi 
ha, per ·tant, vo}untat d'aquació. 

. . No obstanf, aixo, voldríem.. fer un repAs de quina és real
ment la $ituacicS de l'enSenyament musical a lesIlles Balears, 
veure. si aquestes actuacions positives, pero limitades, estan 
d'acord; són a I'altura de la tasca que el Govem de la Co
munitat AutOnoma, la Conselleria d'Educació i Cultura ha 
d'emprend.re. 

La música és un element de comunicació universal, for
ma part de totes les cultures, forma part del nostre llegat 
historie, és un element de la nostra identitat, avui en dia la 
música no ha escapat, al contrari, s'ha potenciat extraordi
nariament pels grans mitjans de comunicació que tenim en 
aquesta epoca moderna, i forma part decisiva de la cultura, 
tant de la cultura popular, de la cultura de masses, com de 
la cultura més elitista i enlairada. Ara bé, a nivell de conei
xements musicals, aquesta societat que tantes vegades des 
d'aquesta tribuna he descrit coin una societat que va passar, 
en molt poc temps, d'una societat endarrerida, agraria, amb 
un grau d'industrialització molt precari, amb un nivell eco
nomic molt baix, una societat d'emigració, de miseria, on la 
música ocupava un lloc marginal, on no s'havia produit una 
modernitzaci6 cultural, i per tant la música també es troba
va afectada per aquest endarreriment, de cop i volta es trans
forma en una societat rica, pero on la cultura no acompan
ya el nivell de riquesa que avui tenim. 

Censenyament de la música és una area desatesa, i els 
socialistes som profundament autocrítics. La reforma de l'en
senyament, una de les 8.rees que té pendents a tot l'Estat, 
no ho dubtin, no ens sap greu reconeixer-ho, és l'area de l'en
senyament musical. A les escoles, tant si són escoles en mans 
de Comunitats Autonomes, com en mans de l'Administració 
Central, del Ministeri corresponent, no hi ha l'adient forma
ció musical. No es pot improvisar, no es poden improvisar 
milers de professors per ensenyar música a les escoles; el Sr. 
Joan Moll, un bon pianista i un bon coneixedor d'aquests 
problemes, denuncia va no fa molt a un artiele que hi ha es
coles on professors de geografía o d'historia imparteixen ale
grement uns coneixements musicals, ja ens podem imaginar 
a quin JÚvell. 

La Corpunitat Autonoma ha dut unes actuacions en ma-

teria musical d'una manera un tant rocambolesca, sobretOt 
a partir de la historia, llamentable historia del nostre Con_ 
servatori. Com vostes saben, els conservatoris són instituís 
d'estudis musicals l'ensenyament deIs quals té validesa ofi_ 
cial, aquesta és la definició sumaria. Les Illes Balears, abans 
de la Guerra Civil, varen disposar d'un Conservatori que te
nia un ruvell de conservatori superior, tenia, per tant, el ll1a
xim nivell deIs conservatoris existents dins l'Estat EspanYol 
pero una de tantes catastro fes que va du la Guerra Civil i 
sobretot la postguerra i la dictadura franquista, va ser qUe 
aquest conservatori va passar de ser un conservatori supe.. 
rior a quedar reduR a un conservatori elemental, va deixaJ¡ 
de ser area d'actuació, fmaIment, de I'Estát, i va quedar en 
una situació estranya, on subsistia menjant diríem la «soPa 
boba» de la Diputació en unes condicions més miserables 
que altra cosa. 

AqueU conservatori que havia participat i havia sorgit 
de l'empenta musical d'aquesta M8llorea, perque va né' 
aquí, de plincipis de segle; . on .vlrem 8ssistir al naixem 
d'un regionalisme primer economie, després cultuiát; que 
va anar estenent per tates les branques de la cultura, músí 
inelosa, va, en definitiva, morir com a element operatiu, 
mans d'una dictadura que tenia, com un deis seus ene'-:', ..miI~1 
la cultura. 

El Consell General Interinsular va récollir l'herencia de 
la Diputació. Quan el Consell General Interinsular es va dis. .. 
soldre i va passar la seva herencia a la CoinUJÚtat AutOno
ma, aquesta Comunitát Autonoma es va trobar en les seves 
mans un Conservatori de Música, amb unes responsabilitats 
pressupostanes i d'actuació. 

Es va actuar, adientment? Va servir perque aquest Con
servatori de Música tornas recobrar un nivell digne, tomas 
servir com a centre de formació deis nostres músics, com a 
centre d'alta formació? Va servir per cridar a les seves aules 
els millors músics per donar el millor ensenyament? Sra. Con
sellera, voste sap perfectament que no va ser així, i no va 
ser així perque amb una practica nefasta d'aquest país, el 
Conservatori en va ser víctima, una de les practiques m& 
nefastes d'aquest país -i en prengui bona nota, perque vos
te té 8.rees d'actuació on aquest fenomen es pot produir ¡ 
ha estat a punt de produir-se- és deixar en mans d'algtmS 
elements d'un gran afany de poder i de control perque s'or
ganitzin la seva taifa o fms i tot el seu califal. Voste sap, 
no diré el nom per cortesia parlamentana, qui és el califa 
del Conservatori de Música de les Illes Balears. 

1 clar, com tantes vegades hem dit aquella famosa frase 
d' El Quijote. «Amigo Sancho, aquellos polvos trajeron estoS 
lodos». No ho diu aquest Diputat, ho va dir el Sr. Moll en 
aquesta Sala, en definitiva no ho va desmentir el Consellef 

Sr. Gilet, aixo era dia 20 de novembre del 86, quan ~I:~ 
dir al Conseller que no podia plantejar o Conseller o C<W'~ 
perque hagués quedat el califa. Per cert, el Conseller ha deJ' 
xat la Cultura, pero el califa continua regnant i imperaP~ 
i fms i tot li han renovat un contracte per tres anys en 
moment que pareixia que espera va la jubilació. d r 

Pero passa un any, hi ha un nou Govem, conserva ~, 
com sempre, entra una nova Consellera, es fa ciIrreC de 
Conselleria, i crec que abans, practicament, que hagués ~ 
gut fer actuacions en materia de Conservatori ja tornaJ1l tJ 
nir la polemica altra vegada. Polemica que no només afeC e 
la coneguda batalla entre el Sr. Joan Moll i el senyor ~ 
regeix el destí del Conservatori, sinp que fms i tot un seJl7" 
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¿? 
sospitÓS un catedraric del Reial Conservarori de 

."olt ~ el Sr. Antón García Abril, dia 6 de desembre del 
r.{adrld• s declaracions a una emissora de Iactio on diu tex-
81. fa w:eque la situaCÍó de les actuacions vistes dins aquest 
tOalJllen tori són, ho va dir en casteUA i així ho diré, «de juz.. 
cOns~a guardia». 1 que era aixo de jutjat de guardia? Que 
gadO ti:n classe5 de set assignatures dos professors sense tl
iItlpaI reditació que aconseguiren mentre exercien la docen
I~l , e~ aquest mateix centre sense per aixo haver de superar 
Cla examen d'aquestes set assignatures. 
caP Aquesta situació juntament amb altres, massificació del 

servatori a causa que la :xarxa d'escoles de música és im
CO~t pero evidentment no atura la presencia massiva 
r.al~es en aquest Conservatori, fan que sigui molt dificil 

r optiJDistes de cara al seu futuro 
se Creim, i ti donaré algunes mostres de quin nivell de de-

gradació, .. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Pons, no les hi doni ara perque el temps s'ha aca-

bat, eh? 

EL SR. PONS I PONS (Damia): 
Demanaria un minut, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, pero vagi acabant. 

EL SR. PONS I PONS: 
No m'allargaré més. Senzillament un minut per dir sim

plement que un d'aquests dos professors, en pIe exercici de 
la seva docencia, va demanar -s'havien d'examinar 
d'Harmonia- que significaven aqueUs numerets que hi ha
~a davall les notes del baix, és a dir, desconeixia realment 
el que era la música, i un altre va tenir l'atreviment de ficar
se -aquest impartía Historia de la Cultura i de l~-, va 
fer una excursió a la Filosofia Grega i va dir als seus alum
- que Grecia tenia tres graos fIlosofs, Aristbtil, Plató i Des
~. Com amostra, com amostra bona, dos botons. 

MoJ~ gracies. 

. SR.. PRESIDENr. 
Per contestar la InterpeHació. té la paraula la Conselle-

4'Educació, Cultura i Esports. Sra. M~ Antonia Munar. 

.A_. S~ CONSELLERA D'EDUCACIÓ 1 CULTURA (M~ 
QUlorua Munar i Riutort): 

Grames, ~ ~deJ!r. Sres. i Srs. Dipujats. 
b ~uesta Conselleria és absolutam.ent consclent de la pro-
~em~tica de la fonnació musjcal i més concretament del Con
~rvatori de Música. 11mt és aix:í que des del primer moment 
d em V~lgut plantejar seriosament el problema per tal de 
d?nar-ü solució i en aixo ens trobam. La política musical 

aquesta Comunitat Autonoma parteix efectivament d'un fet 
constatat, la rica i diversa tradició musical del nostre poble, 
~ue exigeix una continuitat positiva i una formació musical 
c~ les noves generacions en concordancia amb aquesta traw
\l~' Perq~e en som conscients, volem millorar tot aixo amb 

a política musical basada en: 

b 

a) Una adequada infrastructura material i personal. 
b) Una organització eficient. 
e) Una revisió deis programes. 

d) Una xarxa eficient de centres musicals. 
e) Un programa d'educació musical interrelacionat i coor

dinat amb el Ministeri d'Educació i Ciencia. 
Quant al primer apartat, a la infrastructura material, ens 

hem trobat amb una reaUtat que intentam millorar. Deixant 
a part els locals de les escoles elementals, que aporten els 
ajuntaments, i pel que fa al Conservatori Professional de Pal
ma i les seves corresponents extensions a Menorca i Eivissa, 
resulta el següent: A Mallorca, el Conservatori es troba si
tuat, com vostes saben, a l'edifici de la Misericordia. Per tal 
de millorar la seva ubicació s'ha elaborat un projecte d'ade
quació i s'ha arribat a un pre-acord amb el Consell Insular 
de Mallorca per tal de dur-Io a terme imrnediatament. En 
consequencia, pensam que ben aviat disposarem d'uns locals 
dignes per al nostre Conservatori. 

A Menorca, s'ha fet un conveni amb l'Ajuntament de 
Maó per un valor de 30 milions de pessetes per tal d'adecen
tar, restaurar i adequar el claustre del Carme, on s'ubicara 
l'extensió del Conservatorio Avui un edifici manllevat a les 
velles escoles de Mestria Industrial ens donen cabuda a aques
ta extensió; així i tot, mentre acaben les obres defmitives del 
Claustre del Canne, s'han d'estojar 6 milions de pessetes per 
tal d'adecentar l'actual ubicació. El futur imrnediat, per tant, 
creim que és satisfactori i fms i tot atractiu. 

A Eivissa l'extensió ésa una casa particular, que estam 
a punt de deixar perque tenim la intenció de traslladar-Ia a 
un nou edifici del Conselllnsular d'Eivissa i Formentera, preví 
acord amb aquesta institució. Aquest edifici és a punt 
d'acabar-se i per tant el trasllat esperem que sigui immediat. 

Com podem observar, la política d'infrastructura no és 
sois un projecte sinó tota una realitat. Es pot afegir aquí que 
tenim la intenció de recollir tot el material musical de les 
nostres illes per tal que ben aviat sigui a l'abast de tots els 
alumnes. 

Pel que fa al tema personal. tenim actualment 16 pro
fessors titulats i 33 profe5$ors aU}Üliars. a més d'un tecnic 
administratiu, 2 auxiliars a~tratius, 2 subalterns i 2per
sones de neteja. A les escales elementals no contractam el 
peI:sonal, sinó ue subvencionem eIs a' untaments .o ~
cions. Enguany s1wi cobert J4 places i ~ convocar nous 
concursos d'immediat per tal de cobp.r les du~ places ~ue 
actlla1ment n:sten vacants. El nostre objectiu és fer \IDa auten
tica pc:>lftica de perso1lll4 augm~t les places de titulas i 
augmentant les hores de;. d~cació. Coherents ~b els prin
cipis que vlrem ~ressar púl)li~ent ambmoJiu de la ~ 
que mantenen ls wofessors de difcpeqts nivells educatius, 
i nosaltres, he de manifestar que ja hem estudiat i proposat . 
una homologació del n9stre professorat que suposa un mi
llorament professional i economic per a eUs i una dedicació 
més important als centres que depenen de nosaltres. En aquest 
moment tenim 14 professors amb jornada completa i 35 pro
fessors amb mitja jornada. 

Quant a l'apartat b, d'organització i programes, entenem 
que és possible i necessari millorar la reaUtat actual, de ma
nera que s'ha encomanat a dos experts de gran prestigi en 
educació musical un estudi i dictamen, que una vegada con
trastat amb el professorat pot definir un nou model d'orga
nització més modern i més efica~ Casualment, aquestes dues 
persones són Encarnación López de Arenosa, ex-directora del 
Conservatori Superior de Música, i el Sr. Antón García Abril, 
que voste abans ha anomenat. 

Pel que fa als alumnes, s'ha procurat, entre altres coses, 
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, 
dur a terme una política d'ajuts cada vegada més adient i 
efica~ de manera que avui repartim dos tipus de beques, unes 
que serveixen per rebaixar els costos de les matricules al ma
teix Conservatori i d'altres que permeten als post-graduats 
matricular-se i continuar els estudis a d'altres conservatoris. 

Pel que fa a l'apartat C, quant a la xarxa de centres mu
sicals, actualment disposem dels següents: un Conservatori 
professional a Palma, una extensió a Maó, una extensió a 
Inca, Eivissa, 13 escoles elementals de Música integrades a 
Alcúdia, Arta, Calvia, Campos, Felanitx, Manacor, Muro, 
Santanyí, Montum, Porreres, Ciutadella, Mercadal i Ferreries. 

El nostre objectiu, voste que diu que no tenim objec
tius, és, en aquest tema, municipalitzar els centres musicals 
i arribar a la creació d'un Conservatori Superior a Palma, 
aquest enyorat i esmentat per voste Conservatori del qual 
abans ens podiem beneficiar i que per circumstancies histo
riques no tenim en aquests moments, tot aixo connectat al 
mwrun amb aquesta Orquestra Simfonica que tots desitgem 
que sigui de la nostrá Cómumtat. 'Thmbé arribar a la creaci6 
d'wf Conservatori Píofessional a Eivissa i a Maó, augmén~ 
W la· xarxa de les escoles de Música, i així enguany pensem 
integrarles esColes d~aró, Binissalem, Capdepera, Llucma
jor, PoDenca, Santa Eugenia, Santa: Maiiá; Sfueu i les Sali
nes. 'Thmbé hi ha una serie d'eseoles de música ubiCades a 
Palina que ho han soHicitat. Es tracta de l'Escola de Peda
gogía Musical de I'ICE de la Universitat de les mes Balears, 
l'Assoclació de Vefus de Son Roca, Son Ximelis i Son An
glada, l'Escola de Música del Col·legi Sagrats Cors i l'Esco
la de Violí Metode Susuki. 

Les activitats realitzades són nombroses i podem desta
car entre moltes d'altres els anomenats Concerts Menjou pel 
que fa a la lercera Edat i a les escoles, concerts a Eivissa, 
Formentera, els concerts de la Capella davítica a Menorca, 
els que es faran a Eivissa, Formentera i Santa Eulalia en da
tes properes. Thmbé s'ha de destacar, dins el programa musi
cal el de les Serenates d'Estiu de Joventuts Musicals i també 
destinades a l'ensenyament musical, con~rts per a orquestra 
de cambra com la de Salzburg, i fmalment, dins la nostra 
política d'ensenyament musical, donem suport a ACAR, Area 
de Creació Acústica de Recerca i Investigació, per a la cons
trueció d'un nou edifici ubicat a Búger i que ha donat cabu
da a aquesta Fundació. Thmbé patrocinem la trobada de com
positors a Son Bieló. 

Aquesta és, en resum, la nostra política en ensenyament 
musical, una política, com veureu, de realitzacions i també 
de projectes de cara a un futur irnmediat. 

EL SR. PRESIDENT. 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM té la parau

la el Portaveu Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. l.DPEZ 1 CASASNOVAS: 
Molt breument, Honorable Sra. Consellera, per dir, en 

primer lloc, que tal vegada hauria estat bo que aquesta In
terpel·lació s'hagués prodult una mica més envant, quan el 
curs hagués acabat, i haguéssim tingut també constancia que 
aquests projectes que voste acaba d'anunciar tenen reflex pres
supostari i, en conseqüencia, es poden executar. 

Jo m'hauré de referir molt breument a alguns punts con
crets d'actuacions ja realitzades i que generen una certa in
quietud al nostre Grup. En primer lloc, hem vist, arran d'una 

pregunta formulada sobre la distribució d'ajuts i subvencions 
durant l'any 86-87, que figuravan un llistat de beques dona. 
des a estudiants menorquins del Conservatori, beques de molt 
poca quantitat, em sembla ue eren 16.000 pts. i la relació 
era escassa, crec que eren 9 becaris els que sortien, pero Po. 
sats en contacte amb alguns d'aquests presumibles precep. 
tors d'aquestes beques, hem constatat amb preocupació qUe 
no havien arribat als destinataris. A mi m'agradaria que vos. 
te s'interessés per aquest tema i em pogués contestar si real. 
ment aquestes beques es van donar a les extensions de Me
norca o s'havien de donar directament als becaris. 

En segon lloc, observam amb preocupació que els me. 
norquins sí tenguin beques i els eivissencs i formente~enc.s 
no en tenguin, no sé si és que no s'han produil aquestes sol.U. 
cituds o que ha passat aquí, i en qualsevol cas voldrlem 
ber, voldrlem conCixer quina actuació hi haura de ca'ra al fu. 
tur més irnmediat, per al curs 88-&9. 

Un punt fonamental de l'ensenyan~ musical és aqu 
intent que nosalt.res li vam aplaudir al séu moment de d 
cen~ de descongestionar d COnservatorio La xarxa d' 
coles municipals era una bona idea i pel que acaba voste 
manifestar continua essent una bona idea, és a dir, no 
passat encara a un. terreny progressiu de realització, e'ns b 
esmentat les mateixes poblacions si fa no fa que l'any passat 
temen ja actuació en aquesta materia, i les quantitats d'ajut 
que han arribat a aquestes escoles municipals és, com vosth' 
sap, molt escassa per solucionar les seves amplíssimes neces· 
sitats. Voste em dira, ja m'ho ha dit per escrit, que el preso 
supost va ser retallat en tramit parlamentari; jo li vull recor
dar que efectivament algunes partides sí que van ser retallades, 
pero que en conjunt la seva Conselleria va patir un i1lcre
ment bastant notable i fins i tot se li van augmentar més-
119 milions de pessetes. 

Em sembla que el tema de l'ensenyan~ musical ha de 
ser enfocat correctament dins aquesta comunitat a partir dé
les competencies que el Ministeri d'Educació i Ciencia hau"'
ria de tenir, té, vaja, i no exerceix prou en el camp de ¡'en
senyanca de I'EGB i del batxillerat. Ara es parla del batxille. 
rat artístic dins la reforma de l'ensenyanca, per cert seria bo 
que qualque dia, no sé si a través de ponencies parlamenta" 
ries o de comunicació del Govem, tinguéssim un debat, un 
coneixement sobre que pensam aquí, a les Illes Balears, ·del 
que ha de ser la reforma de l'ensenyanca proposada peI Mi- . 
nisteri d'Educació i Ciencia. Seria bo, perque dins aquesta 
reforma podrlem encabir algunes d'aquestes necessitats cons
tatades. 

Dic aeo, perque en converses amb el Sr. Director Gene
ral d'Ensenyament, d'Educaci6 d'aquesta Comunitat, ens va
ren expressar la recanca. el problema que representarla qU,e 
el ConservaLori de les mes Balears passés a dependre el M;i
rusteri d'Educació i Ciencia segons una oferta que el seu dlll 

es va fer. Jo som esceptic respecte de les possibilitats d'aquest8 
proposta, pero també som conscient que si aquesta propost8 

hagués de servir per millorar la q~alitat de l'ensenyament 11111-
sical a les nostres illes, per dignificar i homologar les per
cepcions economiques deIs professionals de l'ensenyany8 J1IW 
sical j de democratitzar el Conservatori, cree que seria b~ 
sense renunciar una competencia que ja tenim, si més no ~: 
trar en conveni amb el Ministeri, si és que realment el e 
nisteri el que vol és un conveni, no ho sé, m'agradaría qllJl 
m'ho explicas, perque em sembla que en aquest punt és Oí 
sense demagogies i recursos facils podem entendre si aqll' 
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~ 
nitat Autónoma, és possible una reforma de l'en

la comu . 
a a musIcal. 
senyan.;: 

pRES1DENT. 
EL SR. part del Grup Parlamentari AP-PI, té la paraula el 

per 
t t Sr Llufs Coll. 

pipu a . 

SR COLL 1 AL·LES: 
eL . 'd S . S O' Grades, Sr. Presl ent . res. 1 rs. lputatS. 

El nostre Grup, com era d'esperar, considera d'una vital 
. traordinAria importancia donar vida j forta empenta a 
I ex esta tradició musical que hem rebut i que hem de poten
a~ al maxim. Després d'escoltar el disseny i els projectes 
~e té la Conselleria de Cultura, per boca de I'Honorable 
COllseUera. dóna suport totalment a1s programes a desenrotl
lar dins la política musical que té el Govern, desitjant que 
si bé sempre podrA ser objecte de critiques per al seu millo
rament. pugui ser felicitada una vegada s'hagin dut a terme 
aquests programes esmentats, a la vegada que ens adherim 
als desitjos que puguin ser, des del nostre Govern de la Co
munitat Autonoma, més cosa que gestors. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT. 
Per part del Grup interpel·lant, té la paraula el Diputat 

Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS I PONS (Damia): 
Sr. President; Sres. i Srs. Diputats. 
Sr. Coll, en materia de música, en materia de Conser

vatori, són molt més que gestors, el tenirn al nostre cArrec 
per a bé i per a mal, no es poden queixar de problemes com
petencials. El problema és, jo ho comprenc, Sra. Consellera, 
oom el Conseller d'altre temps, no ha pogut entrar en la fa
lIlQSa materia un deIs problemes, gravíssirn problema que té 
aquest Conservarori, i és una persona que té en les seves mans 
un control que passa per damunt íms i tot el poder que hau
tia de tenir, el seu temps el Sr. ConselIer i avui la Sra. Con
*I1era., pero, cóm va dir álgú, hi ha dues castes de proble

problemes que el temps 'bá reSolt i problemeS que el 
ps resoldrl\. Com que el 1100 ha tomat vell, coro eS titu

lJva una famoSa' nóVél·la qué va servir de base ál JJeiJm del 
Uor~ Villalófiga, ~ el neó ha toniát \'tU ' j !esper3m~ qUe 

\}ubfii coiII. m~' preSt iIillloI' '1 poder treballar i poder ac1a
l'hercncia que ens- ha déiXat" a est 1100. 
Sra eoMe~ tOta1Iílenf a1acom..amo les iniciatives qUe 
e planteja Nosaitres volem vida i forta empenta per a 

la música, com ha dit el Sr. Coll, ara bé, tengui en compte 
que en aquest Parlament es va aprovar, cree que dia 26 de 
b,OVembre del 86, una Moció presentada pel Grup SOCIA
LISTA, la va defensar el Sr. Joan Nadal en aquell moment, 
On el parlava que en un termini de dos mesos la ConseUeria 
d'Educació i Cultura havia de presentar al Parlament , per 
~ se.u estudi i debat. el pla de neces~itats de )'Ensenyament 

Uslcal elÓ.Stents a les mes Balears i consegüent projecte d'ac
tuació previst a l'Ordre de 9 de juny del 1986, que regula 
el Illecanisme d'integració a la xarxa de les escoles elemen
taJs de Música de la Comunitat Autonoma. Si la memoria 
110 ens falla, aquest Pla no s'ha debatut realment ni s'ba es
~Udiat en aquest Parlament. Creim que hl ha un deure de 
te~ debat al marge d'aquesta Interpel·lació concreta, en ma
~na de quines són les necessitats reals de l'ensenyament mu-

h 

sical, no només pendre coneixement d'alguns problemes com 
podem fer a través d'aquesta Interpel·lació que en aquest mo
ment hem presentat al Govem de la Comunitat Autónoma. 

Hi ha un aspecte que s'ha tractat i abans que el Sr. Pre
sident m'encengui elllurn li voldria plantejar. Hi ha ensenya
ment musical, hi ha una voluntat unAnirne de millorar-Io, les 
actuacions han estat positives, esperam que la persona que 
ha creat molts de conflictes senzillament faci lloc a gestors 
més efica~os, més neutres i que no duguin professors que 
es pensin que Descartes era un fIlosof grec, pero hi ha una 
area que voldria que tengués en compte: darrera l'ensenya
ment musical hi ha d'haver una tasca de Musicologia, d'es
tudi de la Música, d'estudi de la Música d'aquestes illes. ID 
ha graos musicolegs, figures insignes en aquestes illes que han 
treballat molt, han recopilat música que avui s'hauria per
dut; aquesta area és absolutament necessma perque va lliga
da a l'ensenyament. A les escoles de Música no només s'ha 
d'ensenyar solfa, no només s'ha d'ensenyar a manejar els ins
truments corresponents, sinó que també han de ser lloc, no 
pot ser altre, on la nostra tradició musical, recollida per una 
tradició de musicología que voste, Sra. Consellera, convé que 
impulsi i fomenti, és necessari que aquestes escoles tenguin 
com una de les arces d'actuació preferent el coneixement 
d'aquesta gran tradició musical que avui, després d'haver 
desaparegut aquesta llarga mt de la dictadura, esperam reco
brar un gran Conservatori i una gran tradició que mai no 
s'havia d'haver interromput. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT. 
Sí, te la paraula la Sra. Consellera d'Educació, Cultura 

i Esports. 

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

SI, per donar reS'posta a les diferents intervencions. 
Pel que fa al Sr. Pons, dii-li que· en aguest momeilt no 

tenim' Cap problenia ni amb la Direci:ió del COmetVatóri ni 
amb la Junta Rectora. Estam d'aconi amb la diferenipoiltiea 
que durem endavant en materia d'ensen~eD.t lÍluSiáil i dis
posats a donar-li supOrto Pel que fa al . que . ens' mi ditque 
s'hauria dé débatre la política niúsiCál en aguest Paiia:lnént 
~e éh ÚIia Moció o tilia Bropdsictó bódé ;ttei 800;-1:5 
• ' .. ~ ~ 'r"" - . ~,. \ .. , ~ -t - .~ , 

Va acordar, jo estic Wsposada a dur tets aquellS temes ·@e 
ens Vil recomanar. que duguéSsiin al Parlament,pero mi da:
rrera l'altre, perque Se'n van aprovar tán:ts que m'és 'fm~~ 
ble pOf'taiI-los futs aniora. 1 pel que fa a les actuaciODs que 
voste diu ~ue són positives, no dubti que aquesta és 'la nos
tra intencionalitat i que, per tiuít, ja que les actuacións són 
positives, l'ensenyament musical anirl\ millorant. 

Al Sr. Coll, donar-li les gracies per la seva felicitació, 
i al Sr. López i Casasnovas dir-li que m'informaré de les be
ques del curs 86-87 si no les han rebudes els becaris, cosa 
que desconec, creia que les havien rebudes, i tampoc no sé 
a qui es varen concedir perque es varen concediramb ante
rioritat a la meYa entrada a la Conselleria. 

Pel que fa a les xarxes mumcipals, li vaig parlar, a prin
cipis d'any o durant l'anterior, del que pensavem fer en aques
ta materia i ara li repeteixo el mateix, és que no he tengut 
temps d'integrar aquestes escoles de música dins la xarxa per
que no és una tasca de dos o tres dies, els pressuposts es 
varen arpovar el generi anem flfIDant els convems, pero el 
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que sí ti puc garantir és que ja s'ban concretat quines seran 
i que són les d~aró, Capdepera, BinissaJem, Llucmajor, Po
llen<;a, Santa Eugenia, Santa Maria, Sineu i les Salines, a més 
d'algunes que ti he dit abans, de Palma. 

I pel que fa al que pensem que és la reforma de l'ensen
yament, nosaltres estam d'acord que ha d'existir aquesta re
forma i estam encantats de poder-la dur aquí a debato No 
dubti ni un moment que tenim clar el que volem en aquesta 
materia i estam disposats a contrastar les opinions amb tots 
els membres d'aquest Parlament. 

I1I.-l) 
EL SR. PRESIDENT. 

Acabat el Debat de la Interpel-lació, passam al següent 
punl de l'O]:dre del día que es refereixa una ProRQsici6 no 
de L1~ presentada ~1 Crup ParlaqLen~ PSM-EBM, sobre 
l'estat d'ócupap,jó Iáboral i lluita contra l~atur. Per defensar 
aquesta Proposi . ó no de LIei. i per part del Grup Parlamen
tari PSM-EEM, té hl. J?3f8ula el Dip~tat. Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUB1S: 
Gr8cies, Sr. PresidenL Sres. i Srs. Diputats~ 
El nostre· Grup P.iulamentari.. en aquesta ocasi§ pi'eseDcta 

una proposta de caire a6solutament institucional. con.str.qc
tio, i que esperam Ql!e si~ seose dubtes aprovada ~ tots 
eIs Diputals d'aquesta Camb,ra, ja que es tracta. d'in~ ana
litzar amb una certa profunditat la problematica de I'ocupa
ció laboral a les mes, de la lluita contra l'atur i. en deftnitiva 
el que demanam és una actuació concreta del Govem, que 
és que faci un estudi concret, que el presentí en aquest Par
lament i que el puguem tramitar i debat~ 

Agafant un poc una observació del Diputat del Partít 
Liberal, Sr. Salgado, creim que el Govem és al que de fet 
correspon fer aquesta comunicació, li donam en aquesta Pro
posició no de LIei un m8xim de quatre mesas, és a 00, creim 
que és un temps més que prudencial perque una Conselleria 
que existeix en el Govern, 1Ieball i 'fransports, pugui fer 
aquest treball, vaIgui la redundancia, i per a1tra banda que 
puguem debatre unes línies, uns eixos, una actuació el més 
concreta possible. 

La nostra justiftcació és clara. Existeix o no un proble
ma d'atur a les mes Balears? Important? S'ha especulat mol
tíssim al respecte, nosaltres hem dit i deim que cal una lluita 
contra l'atur i contra el treball submergit, i que atur i treball 
submergit van interrelacionats. Deim a l'exposició de motius 
de la nostra Proposició no de Llei que existeixen a les mes 
Balears uns 60.000 aturats, xifea, com poden suposar vostes, 
de ímals d'any del 87, comencaments del 88. Avui ens hem 
molestat a poder oferir a aquesta Cambra les xifres d'atur 
del mes d'abril, xifres actuals del mes d'abril, xifres oftcials. 
No parlam evidentment d'aquests milers de persones que fan 
treball submergit i que han arribat afer feines baixes a l'es
calafó social, des de la construcció a tots els serveis, sinó 
que parlarem ara i avui i aquí de l'atur que hi ha dia 30 
d'abril a la nostra Comunitat Autonoma, que és xifrat en 
45.865 persones, oficialment. 

Thnim l'analisi feta per illes perque el problema és di
vers segons unes illes i unes a1tres, a excepció de Formente
ca, ja que les estadístiques oficials inclouen Eivissa i Formen
tera en el mateix bloc, cosa incorrecta pero que hem d'assumir, 
ja que és així com es fan aquestes estadístiques. A Mallorca 
trobariem 34.665 aturats, a Menorca 4.379 i a Eivissa i For-

mentera, 6.821. Es molt important detectar el problema <le 
l'atur per sectors; així com a l'agricultura només trobaríelll 
279 aturats a Mallorca i 13 a Menorca, en canvi a la indús. 
tria és important detectar els 3.901 aturats a Mallorca, els 
716 a Menorca i els 236 a Eivissa. 

A la construcció, que viu en aquestes illes un bum es. 
pectacular aquests darrers temps, en canvi no acaba de desa. 
pareixer l'atur d'una manera lineal. Nosaltres potser apOr. 
tem la idea que el treball submergit, a la construcció, la 
importació de roa d'obra d'altres pobles de l'Estat fa que l'atUr 
a la construcció existeixi amb una xifra de 2.920 persones 
a Balears, 2.310 a Mallorca, 257 a Menorca i 353 a Eivis.sa 
i Formentera, fa que realment per a nosaltres sigui preocu
pan!, si bé parlam d'un percen~e baix si el comparam arm. 
el problema de l'at.ur en el$ serveis: 24.929 peJrSQJlles ...... &~1Sl 
a Mallorca, 2.622 a Menorca i 6.098 a ·LaV,I_ 

Pero hi ha un índa que al nostre Gq¡p t'aIlaDleIllbdtl 
el preocupa molt, a més del problema de l'atur 
pe!que- pensem queparIar d'agricu1tura, indús~ ..ulll'LI'" 

ci9 i se.rve~ . de (et és parlar estructuralment .en gran 
si 6é en el tema de la construeció creim que la coJontut 
bauria d'haver fet variar aque&tes xifes, pero hem de 
també del problema greu de l'atur de persones que 
la primera col·locació i no l'han aconseguida, i pensem 
tant el Govem de la Comunitat com el Gpvem de 
han fet decrets i tenen actuacions, en teoria, previstes o 
litzades o que es realitzen, pero de fet ens trobam que a 
llorca hi ha 3.246 persones que cerquen la primera cO}']OCIP 
ció i no l'han aconseguida, a Menorca 771, i a Eivissa i 
Formentera 134. 

Fins aquí, unes xifres, unes estadístiques que jo cree que 
ens situen en uns termes de realitat, i gabinets d'estudi n'exis
teixen molts en el Govem de la Comunitat, a l'INEM, a en
titats bancAries privades, ete., bons estudis, bons analista, 
pero ara anem on nosaltres volem conduir aquest Debat. 
aquesta Proposició no de Llei i aquesta concreeió. 

Nosaltres volem que en aquesta Legislatura, aquest Par
lament treballi, concreti, i ho -faci el més aViat possible, R« 
aixo demanam poder-ho fer abans que acabi aquest ~ 
abans que acabi el 88, ja tenir un pla de foment del trebaU 
a la nostra Comunitat Autonoma, I aquest pla de fOIlleot 
del treball a la nostra Comunitat Autonoma ha de tenir uDl 
plans d'ocupació concrets, una coordinació amb diverses 3d
ministracions, un sistema de programes i convenis amb ¡'Es
tat, amb la Comunitat Economica Europea, amb l'empreSI 
privada, amb Caixes d'Estalvis, per exemple, i en definÍti~ 
hem de poder abordar un trets essencials de mesures concre
tes i unes facilitats que el Govem de la Comunitat d'algUnJ 
manera. intenta promoure. ., uIl 

EVIdentment ens trobam dins el que nosaltres dineIfl e • 
terreny realista, no en el terreny de 00, no hi ha comPet ~ 
cies, no podem fer res. No, el PSM-EEM es mou en aqu~ 
moments dins un termes de rea1itats, que és el que ~DO:
fer, cap on pot actuar el Govem de la Comunitat }\U 'J}'t' 
IDa, i nosaltres tal vegada donariem a la Conselleria de p' 
ball un parell d'idees de mesures concretes per anar ca se
aquest pla de foment del treball, i s~rien basicarnent l~orP 
güents: Coordinació de distintes adrninistracions, pero. eJl 9~ 
a un eix, que ha de ser el pla de foment 'del treball, 1 éS lJcii 
cisament el que demanam en aquesta Proposició no. d

e
Lltl 

que el Govem dugui aquí un pla, que el debateD1 J Q 
conseqüencies conclusions es puguin aplicar. 1 el qLle 
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r-
. osaltreS. és precisament aquest pla de foment del tre-

creitll n poder treballar en aquesta Area de coordinació de 
"aU per ... _: .. id!:lcions. itlteS aUJJ>U»o>-

diSt lJavors taIDbé un tema del qual hem parlat tots els 
:parla1Dentaris aqui presents. pero encara no hem vist 

or~Ps p mesura concreta, j és fnr.ació, sobretot a les zones 
JJlaJ :prUnides• d'arees especials de creació de treball, ja que 
rnés les que més pateixen la recessió demografica i economi
~ón. IJÚfÍ1l. a la part central d'aquesta illa de Mallorca, al 
ca. J I'única iniciativa ~ respecte que hem es"coltat de l'Exe
f'1::u és a dir, respecte del Pla, és la creaci6 de la Policia 
~:a¡ que nosaltres en principi no ens hem manifestat per-
ue v~lem saber en profunditat que és aquesta iniciativa, que 

qu, ser j com pot funcionar, pero en canvi no bem vist cap 
:ciativa, cap pla respecte d'aquestes zones deprimides, com 

r exemple el Pla de Mallorca 
pe En tercer llO<:, nosaltres creim que aquest pla que el Go
vern por dur, i ja li ajudam, i ja feim una posició molt cons
tructiva donant fites, és la potenciaci6 del treball associat, 
cooperatives i societats anonimes laborals, i pensem, Sres. i 
Srs. Diputats que encara no fa un mes va compareixer el Con
seller de lteball per demanar que de la LIei de Pressuposts 
del 88, una quantitat que anava cap a aquests conceptes, pas
s8s cap a subvencions, etc., quan preeisament la LIei de Pres
suposts és clara, inequívoca, i va preeisament cap a aquesta 
potenciació de treball associat. 

Per altra banda, nosaltres creim que la formaci6 profes
sional deIs cooperativistes és un altre deIs temes impressio
nantment necessaris, i ens alegnJ que avui haguem rebut, el 
Diputat Ramon Orflla del nostre Grup Parlamentari, una res
posta de la Conselleria d'Economia i Hisenda del Govem, 
00 diu que efectivament la Llei de Cooperatives estatal en 
SÜI mesos haura de ser desenvolupada reglamentariament peI 
Govem de la Comunitat Autonoma Ens alegra saber que 
després de quatre anys de nosaltres insistir, podrem tenir una 
DOrmativa cooperativista feta des de la Comunitat i que ten
cIii molt a veure aquest Pulament a l'hora de saber la seva 
lP1icacio.Per tant, aquest foment de la forinaci6 professio
li8I de.I OO<1pcntiviste & evtd'eÍl( QU..C" és YPlb{e i PQSSible ja 
~!:~it competeD'éiál quer~et ~a L)~ de COOpératives 
~ de l'EStat Espanyol. 

~rés també noSáItres éreim qUe elS convems amb 
c1'esooles.ta1ler éS i.n1a 00 que es tfutia molt enda
que 'ID ha poques iniCiatiVeS i que no b8n fuiicioiJat 

n~treS cr~em que 'haürien d'bá"ver fuDcionat. Cincre-
f fomeDt de ·.a conti'actáci6 de btbaIladois p,¡venDs re

una nova política, no ha funcionat e) 'Decret de la 
"4J1nselUeriia de 1tebalI tal com luiuria d'haver "fuñcionat, i en 
~üencia aixo requereix ñba modificaci6 i pénSaD1 que 

lIlés que evident que s'ba de fer. 
ta . 1luribé cretm que la informaci6, assessorament i trami
deCl6 per c~r noves empreses és una cosa que el G~vem 
~ Comwutat no ha abordat. S'ha abordat una Urna de 
p t empresarial, pero no la potenciaci6 de les noves em
d ~es que s.í poden ajudar, sobretot si s6n amb un sistema 
~ )treball associat, poden ajudar a solventar problemes de 

o ta gent atuada. 

CreO 1 ja per acabar, un ~tre eix de l'actuaci6 c.oncreta que 
pI .ltn que el Govern hauna d'baver dut a terme 1 que aquest 
t>o~ ~ue ens ba de dur tal vegada ho pugW inc1oure, és una 
clis bca de beques per a persones que vulguin realitzar estu-

esPecífics que puguin ajudar ¡complementar tot un sis-

~ 

tema e"ducatiu enfocat cap als problemes del treball, cap als 
problemes professionals. 

En definitiva, " pensin que la nostra proposta, avUi, és 
molt senzilla, molt coherent amb el que hem defensat fins 
ara en aquest Parlament, i és una comUIlÍcació, sol·licitar una 
comunicació sobre l'estat d'ocupació laboral a les Illes Ba
lears i una Unia de lluita contra l'atur en aquestes illes i que 
aixo ho puguem debatre i posar-ho en practica amb una U
nia de consens, ja que creim que aquests grans temes, per 
ara, s'han trobat amb fracassos estrepitosos del Govem, tant 
de l'Estat com de la Comunitat Autonoma" 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT. 
Srs" Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari CDS té la paraula el 

Portaveu Sr. Francesc QuetgIas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
La Proposició no de LIei del Grup Parlamentari PSM

EEM planteja una fórmula molt interessant, cree que impor~ 
tant fms i tot, de debatre una qüesti6 amb tranquil·litat i 
sense cap mena de crispacions, d'un tema que preocupa mol
tíssim la societat espanyola i, per que no?, també la societat 
balear, encara que els contexts i les connotacions siguin subs
tancialment distints. 

Cree que podríem enfocar bilsicament, fer un gran en
focament del problema a partir d'una analisi del que és la 
situació global de l'atur en el nostre país i les especifitats, 
les peculiaritats que té aquest problema a la nostra Comuni
tat Autonoma. Cree que de l'optimisme impressionant deIs 
socialistes que VCl;ICn accedir al poder l'any 1982, que volien 
incrementar espectacularment el nombre de llocs ·de feines, 
a aquesta conformitat passiva a que bem arribat ara, que 
simplement el GoVern, el Govem Central, es conforma a dis
minuir la tassa de creixement de l'atur, hi ha bigut un pro
cés "evolutiu" dins la política del Govem Central, qué té la 
responsabilitat fonamentál quant a les' mesures de poIftiéa ~ 
nomica pei' fomentar l'OCU:pació, ~que val la pena' pósar en 
el seu conten, els graos tretS; i els graos, trets són, en primer 
lloé que l'atUr, colil he dit abáns, éS el 'problema Que: la so
cletat espanyolá .oonsi<lera més Importánt, oom ~en les 
enquCstis o com assenya}eh ets estáis" d'opinió. 
- En segoñ lloc, que l'ajustament eronomic qué s'ha pro

duit a través de les mesUres ae polítiCa economica del 00-
vero. s'ha produit a altíssims costos socials. Les prioritats es
tablertes pel Govem Centtal, la lluita contra la intlació i 
l'equilibri exterior han passat per damunt, han lapidat prllc
ticament les possibilitats de desenvolupament simultani d'una 
poUtica efectiva de cara a la disminuci6 de l'atur, de cara 
a la creaci6 de col·locacions. 

Ha mancat, en conseqüencia, com a tercer eix on hem 
de centrar aquest debat, una estrategia activa. de creaci6 d'ocu
pació, i molt especialment d'ocupació juvenil. Es cert, i aixo 
és un altre punt de referencia molt important, que el meca
nisme productiu espanyol en el sistema productiu economic 
espanyol sempre ha estat insuficient per donar feina a tota 
la població activa. Fins i tot als moments de millor brillan
tor economica, als anys 60, als espectaculars «booms» d'ocu
pació i de creixement deIs índexs de la producció, només la 
vaJvula de I'emigració podia encobrir la realitat, la tragica 

-. .. ----------------------------------
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realitat que el sistema productiu espanyol era una vegada més 
incapa9 de donar feina a tota la seva població activa, i avui 
continuam amb aquesta tendencia, continuam amb aquesta 
tonica, i aquesta referencia ha de ser el punt basic fonamen
tal per a una política per acabar amb l'atur. De totes mane
res, el reconeixent deIs diagnostics d'aquesta realitat no jus
tifica de cap manera el fet de creure en la inevitabilitat del 
creixement de l'atur i sobretot transmetre a la societat un mis
satge de desesperan~a, un missatge de conformitat en relació 
amb la inevitabilitat del creixement de l'atur. 

Jo diria que aquests són els eixos on s'emmarquen els 
grans problemes estructurals i la política del Govern Socia
lista en relació a aquesta qüestió. Jo volia recordar que la 
postura política del nostre Grup Parlanientari. del nostre Par
tit, del COS, en relació amb aqu~ teJ;Jla, sempre ha estat 
~dical. N9saltres, per. exe!llpl~al !;Iam;r Debat de l'Estat de 
la Nació, el Grup del COS, al ConJP.:és de Oiputats, va pre
sentar i va donar suport a algunes mocions, de les quals des
taquen el disseny d'una estra~e&ia activa-de c~ó d'ocupa
ció, especialment d'ocupació. juvenil; "l~ C9bertura .... de la 
d~pacjói ~istema d'assistencia a la desQCupació juyenil 
i aturats e. llarga dimensió. el foment. (le l'ooupaeió juveijÜ. 
aJbugant eJ .ueriode d'edueació d~l sujlsidi de desCicUpaciá peJ: 
a1s aturats de pftlga dpq¡e' ~ i ~ial co)lSideració als atu· 
Tat$ majors de 4S anys, millorar les dotacions pressuposta
ries per a les prestacions de earacter complementari per a 
coactius d'alt risc de marginació social i establir amb carae
ter general un pla d'ocupació juvenil que suposi la contrac
tacio de joves a l'empresa pública. 

En aquest sentit, en qualsevol cas cree que seria un error, 
un error metodologic, i simplement es tracta d'establir o de 
comentar alguns grans eixos del que ha de ser, del que po
dril. ser aquest futur debat, cree que ens equivocaríem si ex
trapolassim aquesta situació de caracter general a la Comu
nitat Autonoma de les Illes Balears, que presenta una realitat 
economica, i per tant una realitat d'atur essencialment dis
tinta, en primer lloc perque el comportament de la inversió 
privada ha estat un comportament més actiu i dinamic, i per 
tant no ha generat l'atur, per exemple l'atur de reeonversió, 
que han suportat altres regions espanyoles i que ha prodult, 
naturalment, UDS grans nivells d'atur. 

Quant al comportament de la inversió pública, aixo ha 
estat molt més emitic, molt més variable, i a part de tot no 
ha tengut la importancia que ha tengut. Cree que hi ha, de 
totes maneres, un parell d'elements importants; primer, la cai
guda important de la inversió pública estatal a mesura que 
s'han anat exercint competencies transferides per la Comu
nitat Autonoma, l'escassa incidencia de la inversió pública 
establerta a un nivell d'administració de Consells insulars, 
molta diversificació quant a la inversió pública deIs ajunta
ments i escassa i mal orientada la de la Comunitat Autono
ma, i en aquest sentit vull subratllar una vegada més els nos
tres esfor90s durant el debat pressupostari encaminats a girar 
el signe deIs Pressuposts de la Comunitat Autonoma de cara 
a augmentar el caracter inversor d'aquest pressupost, entre 
altres coses també perque era destinat a la lluita contra l'atur. 

Un altre eix fonamental que diferencia els components 
de l'atur de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears en 
relació amb la mitjana de l'Estat, és que evidentment és el 
reconeixement d'un fet -sense altres conseqüencies, per 
favor- pero és un fet: l'atur ve d'altres Comunitats Autono
mes, és a dir, l'atur no es genera d'una manera important, 

generalitzada, de l'estructura economica de les Illes tant c0lll. 

és un atur importat, per dir-ho així, perque el problema d~ 
l'atur a les Illes Balears és una realitat obvia, pero s'hi ha 
de passar també, és fonamentalment l'estacionalitat COm a 
factor del nostre atur estructural. 

Un altra carta diferencial, l'economia submergida. Jo no 
tenc dades, evidentment no les té ningú, pero és molt prOba. 
ble que la incidencia de l'economia submergida a les Illes Ba. 
lears sigui distinta i sobretot probablement molt més impor. 
tant, m'atrevesc a suggerir, que la mitjana del país. 

Des d'aquesta optica i amb aquests eixos generals i molts 
més que n'hi pugui haver, jo crec que una reflexió sobre que 
podem fer des de la nostra Comunitat Autonoma, que l?0t 
fer la Comunitat Autonoma de les Illes Balear~, els distinta 
nivells d'a~ó, en ~ pla d,e lluita concret contra 
de la nostra Comunitat, és oportú i s'ba de fer. El CDS 
ten i sempre ha entes que s'ha de éentralitzar l~ lluita COlrltriU-

r3tRb un d at contra la lluita cqotra l~at1p' n9 
debat' de ca Pi3t cies en '~. Ca~iO e la legi§j~ó 
de .l'l;§tat ni ~ un d~at de d . . ció de l'apllicació 
no~yva g~neta1 de l'Estat en exercici d'una funció 
'la, i jo vo'dria dcmaruu:.al OoyWD que'no distragu.és 
que em du avui h ~ qu~ta discussió o a 
ret1~gns en CQmÚ qu~ no ~ ~. e del que 
laro és de fer una reflexió sobre que podem fer des de 
Comunitat Autonoma, que pot fer el Govem de la -...vUUJl1UI'Il': 

tat Autonoma, que poden fer les distintes institucions de 
Comunitat Autonoma en una lluita que és comuna a tots 
i on som obligats a practicar, no pot ser d'altra manera l'exer· 
cici de la solidaritat. 

S'han apuntat, el Grup proposant ha manifestat algll. 
nes línies que evidentment són les que s'han de fer, per aquí 
s'hi ha d'anar, algunes de les línies del que es pot fer des 
de la Comunitat Autonoma. Ha apuntat la línia de conve
nis, per exemple, convenis amb la Comunitat Economica 
Europea per desenvolupar els plans d'ocupació juvenil, apli· 
car l'experH:ncia d'altres pai:sos, de Comunitats Autonomes, 
de regions, de municipis que tenen una política bel·Jjgerant 
i activa en favor de la creació d'ocupació, aprofitar aquesta 
experiencia, per tal que des d'aquesta optica, des d'una opp' 
ca de reflexió en comú i de recerca de les solucions, a1Jlb 
les limitacions que naturalment tenim tant pressupostaries 
com competencials com de capacitat d'acció i reacció, perb 
tenint en compte quines són les nostres limitacions i sobre
tot les nostres possibilitats, puguem des d'aquest ParlameJJ' 
dissenyar o coHaborar amb el Govern al disseny d'una polI
tica contra l'atur a les nostres llles Balears, d'una política 
solidaria contra l'atur en el nostre país. 

Moltes gracies, Sr. President. 

(El Sr. President s'ha absentat de la Sala i la Sra. Vice-
president Primera presideix el debat)o 

EL SR. PRESIDENT: . 
ue-Por parte del Grupo Parlamentario SOCIALISTA, 

ne la palabra el Diputado Sr. José Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sra. President. Sres. i Srs. Diputats. cr 
El Grup SOCIALISTA no plantejara en aquests Itl o 

ments, a diferencia d'altres Grups, el cúmul d'actUacíO[lS~ 
un nombre d'actuacions possibles per a aquesta Huita eDil 
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r 
ue tots estam d'acord que hem de dur endavant, i no 

I'at~!tejani per una raó senzilla, perque la Proposició no 
1t0 [Iei que es planteja és precisament dur un estudi i un 
de bre d'actuacions per fer a.questa lluita i logicament per 
r10Jll quest debato lendrem en aquests moments una oportu
f~a~ rranquiHa, serena i amb tota una important quantitat 
tlI dades per entrar en aquest tema. 
de 

Es evident que tampoc no és el moment, encara que s'ha 
\/olgut entrar en aixo, de fer un debat general de polftica eco-
ornica de l'Estat Espanyol. No és el momento ni l'oportuni

~at. al el tema, ni sabem si ha sera més endavant, pero hem 
de dir qualque cosa ~er~ue cree que qualque vegada s'ha de 
parlar, encara que. SIgUI P?c. 

No podem de:ornr al tmter que a pesar de problemes i 
a pesar del problema de l'atur, evidentment, el resultat de 
la poUtica economica d'aquests darrers cinc anys són uns re
sultats molt favorables dins la polftica económica general, 
rnolt al contrari, per cert, del resultat deIs cinc anys ante
riors, immediatament anteriors a la implantació de la demo
cracia. EIs processos en política económica, i no hi entaré 
rnés, són lents, no són irnmediats, i les reformes, quan són 
imprescindibles, s'han d'afrontar. Obviament hi ha un cost 
polític i un cost economic en aquestes reformes que hi ha 
grups polítics que no varen voler afrontar en el seu moment, 
i altres ho han hagut d'afrontar amb tot el cost que aixo su
posa, pero jo cree que aixo és més aviat una flor a aquests 
grups polítics, i una crítica; cree que la crítica és moIt més 
a aguests grups polítics que, amb una feina política impor
tant en un altre aspecte, no varen tenir valor per afrontar 
els gravíssims problemes economics que els anys 78, 79, 80, 
81. hi ,havia en aquest país, problemes que any a any i no 
dia que pass a, any empeny, sinó dia que passa empitjora el 
problema, i varen deixar passar aquests problemes fins que 
es varen fer inevitables, i aixo ho hem de reconeixer tots i 
no h~m de plantejar els problemes com si aquest país només 
~ti5~ des de fa cinc anys. 

De totes-maneres,. él tema' e 1'atur és molt ~u no no
~ a la Comw:ii t de les mes álears, no nolfiés a ES a

sina a t0ú! la societat occfdental. Joves ense feina, ho
que ja han sgpentt una rta eC:la que sÓÍl. ·a l'e'tapa 

la madures a i volen feI' feiJia i están -ªtuIa s, dones ~ue 
\lolea inco~ al m~t abofál eose ui\te 11 éS eÍ 

I'roblema c¡Ju, é l ·soéietat ideJ,1 i és 1;!It. deis 
, i Jo diria asi el primer .t?roblema ue té ía qo 4-

Autónoma d'aquestes i11es. ) . 
1 no val, perque és suicida, (fu si aixb hoba de fer l~d

Autonomica, la de I'Estat, la Local, cree que l'a<:
conjunta, i ho hem dit als debats pressupostaris, de totes 

_ administracions es fa imprescindible per lluitar deeidida
bient contra aquesta tara social. 

1 Hem de dir que aquesta lluita és evidentment difícil, que 
~!l resultats no són immediats, no són espectacuIars, no hi 
.8 resultats espectacuIars ni es poden vend.re electoralment 
perque no donen temps a venclre's, i d'aixb el Govem Auta
n.om, mott ben representat, n'ha de ser perfectament cons
~~ent. Pero és imprescindible, i en aixa estam absolutament 
d:CO~ amb el Sr. Secra i el Sr. Quetglas, dissenyar un pla 
car rema perque aquesta Comunitat Autónoma pugui dedi
d' uns recursos economics a aquesta, lluita contra J'atur, coar
í Ulada amb l'acció que pugui fer J'Ad.múristració de l'Esta 

COordinada, no ho hem d'oblidar, amb les Admirustracions 

b 

Locals, que a certs indrets ja hi fan feina, i a les nostres illes 
ja fan feina en aquest campo 

Hem de reconeixer que, comparativament, la nostra Co
munitat té una situació privilegiada, no tenim l'índex ni el 
nombre de desocupats o d'aturats que hi ha a altres Comu
nitats Autónomes, que hi ha dins I'Estat Espanyol, pero és 
un problema greu, el 14070 de població activa aturada de si
tuació mitjana és un problema molt greu, i és un problema 
molt -més greu -i ho hem de dir així de clar- perque no
tam que el Govern d'aquesta Comunitat Autonoma que esta 
molt, molt, molt, molt preocupat per la primera i més im
portant de les conseqüencies d'aquest atur, especialment de 
l'atur juvenil. 1 deim preocupat entre cometes, perque quan 
esta preocupat el que ha de fer és afrontar el problema en 
la seva rel, i el problema en la seva rel, sense els resuItats 
espectaculars, basicament és l'atur juvenil que solucionaria 
o posaria en vies de solució molts d'aquests altres problemes 
de part deis quals ahir en parlaven. 

Pero el que és evident, senyors del Govern, Sr. Conse
ller de Treball, és que sense plans -vostes no en tenen
sense pressupost -vostes no en tenen-, és del tot absoluta
ment impossible actuar. Si vostes, senyors del Govern, volen 
fer qualsevol tipus d'acció política, hi ha d'haver pressupost, 
i voste, Sr. Conseller, noen té quasi per pagar els seus fun
cionaris, i no digui que ti hem llevat els Grups parlamentaris 
perque no l'hi va posar el seu Govern quan va dissenyar els 
pressuposts. 

Es un Govern, també, que encara no ha aprovat un Pla 
de Desenrotllament Regional, el dissenya després de cinc anys; 
és un Govem que, en la nostra opinió, no té sensibilitat res
pecte de l'atur, ti pass a el tema de l'atur. Han fet accions 
de donar subvencions a empreses que lleven l'atur sobre el 
paper de les peticions, pero enlloc més. Crearem 7 llocs de 
feina, a l'hora de la veritat no n'hi ha ni un de creat, com 
s'ha comprovat estadísticament any rera any. 

Nosaltres creim, senyors del Govern, que vostes 11an de 
donar suport a aquesta proposta, han de dur propo~ PQ
sitives, perqu~ ja que no han fet plans de lluitá conttal'átur, 
ja que no Iim,: dedicat pressupost á la lluita contra l'atur, ja 
que no teiten ~ibilitat per lluitar contra l'atilt, ha hagut 
de ser el Fatlament que els digui que d,llguin aquest nla per 
discutir-lo' aquí. VosteS' lluiten -contra l'atur <tde boqUilllD~; el 
Patlament ' intentareril-que lluiti de bon >de ver..' ; ü ; ' ,ir 

Qracies. 

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

labra el Diputado Sr. Joaquín Ribas de Reyna. 

EL SR. RIBAS 1 DE REYNA: 
Sr. Presidente. Sras. i Sres. Diputados. 
Evidentemente el tema del paro es un grave y que indu

dablemente también todos los grupos políticos son conscien
tes de este problema. Yo creo que en el caso del paro se ha 
dicho de alguna manera que no había una sensibilidad. No 
es verdad. La sensibilidad existe y está existiendo desde este 
prinoipio de la autonomía, porque somos conscientes todos 
que el tema dd paro es un mazazo y que la responsabilidad 
la tenemos todos, de este 'paro que todos quisiéramos que 
no existiera. 

El Gobierno de la Comunidad Autónoma tomó el año 
84 un Decreto para fomentar el empleo juvenil; ha habido 
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, 
otro Decreto, en el año 88, en materia de cursos de foma
ción generadores de empleo; ha habido y se está haciendo 
en materia de promoción de activ.idades relacionadas con la 
difusión del Derecho Laboral, Sindical y de Cooperativismo; 
en materia de cooperativas de nueva o reciente creación, y 
por otra parte han sido importantísimos los convenios que 
se han establecido con el INEM. Yo creo que no solamente 
es el Gobierno, somos todos los Grupos, como de alguna 
manea se ha dicho, los que tenemos que colaborar para evi
tar esta tremenda lacra que tiene la sociedad, una lacra que 
la estamos v.iendo, por ejemplo, en la gente de la margina
ción. Hay que darle una formación a esta gente, porque evi
dentemente dentro de un concepto, lo que ha dicho, por ejem
plo, unos cUrsos que se dieron en la caree} de ,aquí. de Palma, 
en la cual se estableció y se TeCOnOCÍó que de alguna. mane
ra, la formación que se les hab~ dado a los Ieclusos, había 
generado una mejoI comwensión entre ellos, hasta había, qui
tado evidentemente una vio.lenGia d~Dlto de la pmpia cárcel. 
y que se reconQCían por part~ de la cárcel estos hechos con
secuentes. 

Pero no solárI\ente es él Gobierno que tiene. ~ proble-
Jp8, yo creo que de alguna tmmera, COmO se adoptó en su 
día en este ParlaDiento; nó solamente és el Gobiemo, son 
los ConseJ4, son los Ayuntamientos, y yo quierO decirles a 
todos u~es que en este concepto se está trabajando de fir
me en el Consell, y tengan en cuenta que se está t.rabajand~ 
precisamente para fomentar este empleo, para dar unos cur
sos, se están C(eando e intentando llevar a efecto porque evi
dentemente sabemos y somos conscientes todos que noso
tros no podemos erradicar, y digo nosotros, somos todos este 
Parlamento; ojalá que con una decisión solamente nuestra 
pudiémmos evitar el paro. 

Baleares tiene unas condiciones económicas importan
tes e interesantes, pero claro está, el esfuerzo que tenemos 
que hacer todos es a base de una colaboración en la forma 
como ha entregado el PSM. de una forma de interés y de 
luchar para algo que es importante para todos, para esta Co
munidad. En este sentido. se está instando al Gobierno, cons
tantemente se le insta a hacer cosas, como si el Gobierno 
tuviera la varita mágica que lo pudiera resolver todo. No se
ñores, yo considero que lo que ha hecho el Gobierno, que 
se le instó en su momento oportuno, ha hecho toda una se
rie de trabajos importantísimos. Se ha fonnado una Comi
sión de seguimiento de toda la cuestión de trabajo, del fo
mento, en los ayuntamientos, para arreglo de cauces, para 
clases, para fonnación de crear y superar una serie de perso
nas que tenían un nivel cultural bajo, elevarlos para encon
trar trabajo. Yo creo que en este sentid.o tenemos que cola
borar todos; que, por tanto, nosotros, en esta instancia al 
Gobierno, que muchas veces yo, perdonen que les diga, Sras. 
y Sres. Diputados, cuando se está instando al Gobierno, pa
rece que se está hostigando al Gobierno, y yo no quiero de
ro concretamente en esta situación, porque creo que esto ha 
sido una medida en la que ha sido coherente el PSM con 
su replanteamiento, pero que comprenda y que entienda que 
también nosotros de alguna manera estamos todos preo
cupados. 

¿Un plan de fomento de trabajo? Se esta haciendo. Sr. 
Serra. ¿Una coordinación? Se está haciendo la coordinación, 
y se ha hecho. sabe usted desde el año 85 que hay una coor
dinación en la cual se han conseguido una serie de mejoras. 
¿Convenios? Evidentemente, sí. ¿Los convenios con el INEM? 

Es importante, es interesante. Creo que en este momento te
nemos una gran posibilidad y en este sentido les tengo qUe 
decir que por el propio Consell se están haciendo unos con. 
venios importantísimos, el Gobierno está haciendo los suyos , 
el ConseU está baciendo los suyos para el fomento de em. 
pleo. ¿Que colaboren las Cajas de Ahorros? Evidentemente 
es toda la sociedad la que tenemos que colaborar, no basta 
que un Parlamento o unos grupos políticos insten a otro gru. 
po político, somos todos, y en eso somos conscientes, no hace 
falta que un grupo político recuerde instar al Gobierno para 
que tome una serie de medidas. porque estas las tenemos en 
co.nciencia todos, estamos pensando en ello cada día, y YO 
les tengo que decir que es una de mis grandes preocupacio
nes pmonales, si poder ll~ar al final de la l...egislatura. pO. 

d~r haber creido crear, poder babel: formado, integrarse en 
la sociOOa4. esta margina~iQn 0taJ. absoluta; con que nos 
encont:ramos ~ ~~con estás quejas de la inseguridad 
ciudadana. evidentemente es una gente margiiiada que est4 
en la calle, que no encuentra ~o., qu~ evidentemen 
tliV1era trabajo no &fatia mucbas veces ~o 16 que 
pasaru$o, por, deSgracia. 

Yo. en eS sentido. le qli.iero repéfir, nos. otros nos 
mos a abstener en esto porque entendemos que no es instan.; 
do al Gobierno. sino que es colaborando, buscando las 
didas, buscando estas ideas que ha querido promover el 
Serra, y yo creo que esto es muy importante y muy intere
sante. Que el problema del paro. antes lo he dicho, no es 
solamente de Baleares, tenemos por desgracia en toda Espa
ña, quizás aquí en Baleares tenemos unas cotas de paro in
feriores a los demás sitios, pero evidentemente es grave. 

De todas maneras, por otra parte, a mí me ha alegrado 
el haber leido esta mañana en el periódico que por parte del 
PSOE está presentando un plan de empleo juvenil para con
seguir nada más y nada menos que 900.000 puestos de tra
bajo. Esto es importantísimo. hay unas ventajas para los em
presarios, importantísimo. yo creo que en ese sentido tenemos 
que alegrarnos todos, colaborar y cooperar con estas nor
mas que va a presentar el Gobierno. Creo que hay unas ven
tajas importantes, se han puesto en contacto con la COE, 
con todos los sindicatos, y yo creo que esto es importantlSi
mo porque quizás vamos a encontrar un poco la idea básica 
para poder fomentar el trabajo y quitar el paro. 

y nada más, Sr. Presidente. El tema del paro es un tema 
lo suficientemente grave que no hace falta instar una vez Dlás 
al Gobierno para que tome medidas, porque las medidaS ya 
han sido tomadas. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, por parte del Gobierno tiene la palabra el ConseUe! 

Pío Thr. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPOJ(fS 
(Pius Thr i Mayans): 

Gracias. Sra. Presidenta. Sras. i Sres. Diputados. J11It 
Las intervenciones de) Sr. Serra, del Diputado Sr. Se ¡j_ 

son emocionantes, tienen un caudal no desdeftable de te~1I' 
ra, pero se aferra demasiado y con demasiada malicia P~eII 
mentaría, en el buen sentido de la palabra, en todo el lit' 

sentido de la palabra, a la utopía. Claro está que na se P ~ 
de sacar más de menos. ustedes observen y verán CO!Jl~lIcI. 
se puede sacar más de menos. Yo he leído, en mi jUVCO 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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~ ertebrada. Ahora estamos vertebrando, gracias al 
¡;paif(llrtV 8 SU equipo, estam?s vertebrando. Y el. Sr. Serra 

t serta \era la nrisma canCión, 10 cual es proplO de vir
,epite Y Jel ersOnas que tienen una habilidad extraordinaria, 
tIlOSOS, d.~ ~ ¿qué importa que eso sea una utopía? el, no 
repj(e, rel ~ que bacerlo, de momento, claro, con el tiempo 

teOe! 
va a es joven Y puede esperar. , pe;~r favor, Sr. Serra, no p~da la luna cada día; de vez 

do está bien, pero no pIda la luna cada día. Recuer
en cu~ que estas mismas propuestas, que yo respeto y que 
de u:;ocionan porque sabe siempre tocar la fibra sensible, 
Ole Bécquer en su famoso poema del arpa ¿verdad?, esta 
corn~ que siempre es efectiva, y francamente esto hay que 
cue! :arlO. ¿A quién no preocupa en estas islas, en este Par
res~nto. a quién no preocupa el problema del paro? 
lam Pero planteemos, por favor, el problema del paro en su 
sitio adecuado. El probl.ema del paro es un problema global, 
como ha dicho muy bIen el Sr. Quetglas, es un problema 
global, no es de la Comunidad ~tónoma sólo. La Comuni
~d AutónOma coopera para nutlgarlO, pero no es un pro
blema absolutamente de nuestra Comunidad, ya sabe usted 
que es un problema remitido, y pongo comillas en esta pala
bra, remitido, Y la postura del Gobierno sobre esta cuestión, 
que cada día recíbe martillazos -está bien, porque si los re-
'~te es bueno- pero cada día recibe martillazos sobre esta 

cuestión, no es que esté contra la inmigración, la postura del 
Gobierno quiere que las cosas se sepan como son, como exis
ten en la realidad, y por tanto base para una política de emi
graoión correcta es la información, que es el primer derecho 
democrático. La gente tiene derecho, las personas, los ciuda
danOs, a ser informados, no a ser deformados por un marti
neo de utopías. La información, para nuestras islas, es esen
cial, porque cuartdo llegan aquí, con la ilusión de un trabajo 
prometido, quizás remitido, se encuentran con que si no lo 
obtienen, la salida -la salida de nuestras islas- es muy cara, 
cuesta mucho dinero, y hay que saber estas cosas. No es que 
JO DO ;acepte su buena voluntad de mitigar el paro, la acep
to;. pero por favor pongámonos en térÓlinos realistas. 

El Gobierno, dentro de las limitaciones tremendas de su 
~uesto, como ha reconocido el Diputado Sr. Alfonso, 
- realmente lo que puede. Yo le invito a conocer con de

como a todos los demás señores Diputados, a conocer 
detalle los curios que está organizando mediante con ve-: 
y los cursos que hace financiados .por la propia Conse

que tiene un presupuesto muy limitadO, y no diga Sr. 
o que el presupuesto se reCortó por el Gobierno, en 

liberal; es verdad esto, pero ¿por qué lo hizo? Usted no dice 
PGr qué lo hizo. Se recortó porque fue una exigencia de la 
OIJosición, por supuesto. 
fl ." En cuanto a fomento ~e .~operativas y formación pro
~°naL nosotros estamos lDlclando esa labor en éSte mo
mento, tenemos intención de ir muy lejos, pero nos tienen 
qUe dar tiempo y sobre todo dinero. Política de becas, talle
~ oCupacionales, no hemos dejado de seguir este asunto, 
d~ estamos siguiendo, y le puedo decir que dentro de pocos 
el~' el ~6. en concreto, tengo ya fijada una entrevista con 
d r. MilllStro de 'D:abajo para bablar de este problema y 
l~ otro más esencial, que es la delimitación que debe ser por 
de JO por ~onna estatal, la limitación de cuál es el ámbito 
Est a funCIón ejecutiva dentro de la legislación laboral del 
lar¡ ado. 1lunbién le voy a solicitar de nuevo, porque al Secre-

o de Empleo ya se lo había solicitado, que nos den atri-

b 

buciones sobre el Gabinete de Higiene y Seguridad en el Tra
bajo, que es una función ejecutiva más, y francamente 
nosotros estamos siguiendo esta política cuando se cumplen 
los cinco afios de nuestro Estatuto, que es el momento ópti
mo, según nuestra opinión, para obtener esta delimitación 
del ámbito. 

El Sr. Quetglas, mucho más razonable, porque se ha 
mantenido en unos términos posibles, y substancialmente 
aceptando también este interés, esta iniciativa, este apoyo, que 
yo lo acepto como tal, del Parlamento para obtener unas bue
nas atribuciones de cara a la función ejecutiva de la legisla
ción laboral del Estado, que espero que todos los Grupos 
Parlamentarios quieran apoyar. Aparte de esto, ¿verdad?, hay 
que reconocer, como ha dicho muy bien, que la refleción es 
oportuna; reflexionar sobre esta temática es oportuno siem
pre, el paro no es un problema de Mallorca ni de Baleares, 
es un problema de todo el mundo, todo el mundo occiden
tal, donde el crecimiento se ha encogido por razones econó
micas y por otras muchas razones, de materias primas, de 
la entrada, de la erupción de la sociedad del ocio, que es 
una configuración social que todavía no se ha perfilado bien, 
porque el ocio puede dar también trabajo, el ocio correcta
mente entendido, no ante la caja tonta los ciudadanos horas 
y horas embobándose. Hay una posibilidad laboral del ocio, 
de instrumentarlo, ¡;y por qué no lo vamos a hacer? ¿Por 
qué no nos lo progamamos? 

Las limitaciones, utilizo sus palabras, son presupuesta
rias, las he señalado, y también competenciales. Estamos ha
ciendo lo posible y teniendo contactos con la Administra~ 
ción para obtener más atribuciones, esta es nuestra labor 
inmediata, por 10 demás, el dinero o los fondos que el pre
supuesto ha destinado a las labores y a las funciones pro
pias de nuestra Conselleria, están creo que bien utilizados 
y bien enfocados. 

Sr. Alfonso, es la vez que le he notado más razonable; 
gracias. En las intervenciones que he tenido como répli~ 
a posturas suyas hay que reconocer que no hay resUltados 
espectaculares, que no se pueden esperar de una manera in
mediata, de la noche a la tnaftarta. Diseñar un plan de "tra
bajo es un objetivo que tenemos presente, que lo considera
mos, que éStamos, actuando sobre ello, y que el ~biemo, 

. 1 t , 
contra lo que ust~ opina, esta preocu ado y el problema 
del paro no ~e pasa, está actuando. Qradas por t;eCOnocer 
que no tengo presupuesto, creo que he apli! o anfes la jos
tíficaciQn de este hecho, puéde que no me 10 baya quitado 
a mi Consellería, pero en el conjuntó dei presu uesto que 
necesitaba el Gobierno, no digo que haya sido usted, pero 
el Parlamento lo recortó, de hecho. 

Finalmente quiero dar las gracias al Diputado Sr. Ribas 
de Reyna por la comprensión, por el testimonio que ha dado 
de nuestra posición ejecutiva, por reconocer que bay Comi
siones de Fomento y que el Gobierno actúa sobre un plart 
de fomento del trabajo. 

Muchas gracias. 

(El Sr. President repren la presidencia del debat). 

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

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Es important poder centrar aquesta qüestió incidental 
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després de la intervenció del Conseller de Treball del Govem. 
Sr. Conseller, miri, nosaltres volem insistir molt en el 

que demanam, nosaltres el que demanam és una comunica
ció del Govem, de la seva Conselleria en definitiva, sobre 
l'estat d'ocupació laboral a Balears i de la situació de la Hui
ta contra l'atur, perque ho puguem debatre i d'acord, Sr. Ri
bas de Reyna, tots junts, tots junts a partir del diagnóstic 
i de les altematives que presenta el Govem, caminem plegats 
i trobem sortides, les més concretes possibles. . 

La nostra intervenció hagués pogut ser només aquesta, 
la primera vegada peró el nostre Grup ha volgut aprofundir 
un poc més i ha volgut fer una mica d'anaIisi de la situació, 
una mica de diagnóstic, i hem explicat que hi havia 45.865 
persones aturades a B1\lears, hem parlat illa per illa. sectors 
per secto~ RePSÍD que <IJlaD. p¡u-Jem craques~ quasi 46.0Q0 
persones ne SÓD els nous imInj~t; aquf no ~ h va!xefis 
de reix'eta p~ts ni utópics. ni p:ea.I.s. ni m~ ni en som
rus, ni pefi a nosaltre¡s -ni per a voste. que ha ar~~ ,els J>itl-
lets són cars ~ tQmar..se'n aja ~u1~ e . p. 
una mica aixo:.qu~ ba dii. no sé que ha volSUt <Íir.. :en reali
tai, pero no parlam d'aquestS no~s immigrants, parlam de 
gent que ~ ~ de ~ .. q,ue,aJ'IN:f3M.: .. ~~, '~e$
tesJUes, figu,ra ·concretamet;lt!. i aq,uestes 46.000 persones 'sqn 
reals i són població molt concreta d'aquestes illes. 

Jo voldria també dir-li, Sr. Conseller, que en aquest tema 
hi ha una contradicció brutal i no és una qüestió només ideo
lógica. Es cIar que els hem participat un poc, generacional
ment, en la utopia del 68 tenim dret encara de mantenir-Ia 
una mica i mai no renunciarem. o almanco cree que mai no 
renunciarem. ja ho veurem, peró el que succeeix, i aixó és 
molt concret, és que en aquestes IlIes Balears hi ha una con
tradicció brutal. 

Mirl, Sr. Conseller, la riquesa d'aquestes illes augmenta 
dia a dia. ~augment de les ganancies empresarials, Banca, 
Caixes d'Estalvis, són de cada dia més elevades; en canvi l'atur 
no davalla, els deutes a la Seguretat Social augmenten i el 
treball submergit augmenta, qualque cosa pass a aquí, i amb 
aixó nosaltres també volem refusar una mica el diagnóstic 
fet pel Sr. Alfonso, ja que óbviament, óbviament no podem 
parlar d'un privilegi de la situació a BaJears, sinó que hau
ríem de parlar d'un privilegi sobretot deis que guanyen molt, 
no precisament deIs 46.000 aturats o de la gent del treball 
submergit. Amb aixó hem de fer una anaIisi social concreta 
des de Balears d'acord amb unes causes generals, peró aten
ció a no confondre les coses, sobretot quan els augments de 
ganancies empresarials són tan grossos en aquestes illes en 
aquests moments. 

Nosaltres, per tant, Sr. Conseller, Sres. i Srs. Diputats, 
el que volem és debatre la situació global, saber que pensa 
el Govem, quin diagnóstic en fa, quines solucions apunta, 
quines feines concretes fa, aportar idees, aportar concretció 
i procurar, procurar entre tots treballar en una alternativa que 
sabem que fins ara és difícil que qualque administració peI 
seu compte la resoIgui. Jo voldria, amb aixó, insistir molt 
que els hem donat fa un moment, parlant, vuit mesures con
cretes de les quals el Govern només treballa amb una i mit
ja, segons la resposta del ConseHer a la qüestió incidental. 
Per tant, aixó vol dir que damunt vuit, hi ha un sis i mig 
d'aportació; per tant, ja no parlem d'utopia sinó que ja par
lem de qüestions reals i concretes. 

Nosaltres creim, per tant, que en aquests moments la 
proposta és la més concreta que podíem fer, no desdiu cap 

actuació comencada per part de l'Executiu, sinó que el qUe 
reclamam és un debat globalitzador, concreció i participaci6 
en definitiva, de tots els Grups Parlamentaris en un pla qUe 
pugui ser important de foment de l'ocupació, i sobretot a 
partir d'aquesta contradicció que hem apuntat. No és possi_ 
ble que en aquestes illes hi hagi problemes socials tan gros_ 
sos com hi ha quan la riquesa augmenta linealment i quan 
ens trobam, i aixó és ben real, que dia a dia veim que els 
desequilibris es mantenen quan en realitat ja haurien d'ha_ 
ver desaparegut. 

EL SR. PRESIDENT. 
Sí, Sr. Alfonso. Per que em demana la paraula? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sr. Président, ha intervengot el Conseller, és un tom in. 

cidental. és per contradiccions. 

EL SR. PRESIDENr. 
El tom incidental s'obri amb el proposant; no obs 

aixó; fáci ús de la Ilaraul~ No ~ ha tom incidental perq 
l'obri amb el quría la propos . U la paraula, Sr. Alfonso. 

I 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA; 
.Sí, Sr. President, serem molt curtets, només dir dues ~ 

ses al Conseller. ~oposició no va retallar cap pressupost, la 
quantitat global és absolutament la mateixa, l'única cosa que, 
els va dir és no gastin tant en despeses corrents i actui'n més, 
facin més inversions, facin més transferencies de capital, no 
els va dir res més. A la seva Conselleria no li donen res, ja 
ho sabem, peró no és l'oposició, és el Govem que no li dóna 
res. MÓ ho ha de tenir claro ~oposició li hagoés donat bas
tantes més coses, perque els hi va proposar preeisament per 
lluitar contra l'atur, precisament per a aixó, i ti varem aug· 
mentar, a més. 

Competencies. Mai no ens excusam de competencies amb 
Madrid en aquest tema. Les competencies han de ser coor
dinades; les tres administracions que hi ha, Estat, Autono
mica i LocaJs, han d'actuar en lluita contra l'atur. 1 que flilll 
en lluita contra l'atur? El Sr. Ribas de Reyna ens ho ha dit 
cursets, cursets i cursets. 1 ens pareix molt bé, és una actua
ció, pero és una actuació que no crea llocs de feina, és una 
actuació que posa tal vegada millors condicions, peró qu~ 
fan de cooperatives d'ocupació juvenil? Que han fet de fo
ment de societats laborals? Jo m'estiro més no parlar-ne per
qU~ que han fet és pegar qualque sempenta perque en caí, 
gÚés qualcuna, i ho hem de dir així de claro Duguin aqueSl 

pla, que aquest és el tema, duguin aques pla, el discutireIII• 
en aquell moment -nosaltres no hem volgut dir ara-, ell 
aquell moment els donarem les idees o (es resolucioDS per 
dur endavant una actuació politica i al pressupost de rallY 
que ve, voste i el Govern sabran que hauran de dedicar ')JIJ, 
300, 500 milions a aquesta feina, a lluitar contra l'atur, a aC' 

tuar en cooperatives, a actuar en societats laborals, per tal 
que els joves tenguin possibilitats de fer feina, que les perso'_ 
nes majors, que també és important, també en tenguin, ~\Je 
les dones que s'íncorporin tenguin possibilitats de fer felJl~ 
peró lógicament amb un pressupost que el Govem proPo. t 
de 100 milions de pessetes, deIs quals 90 i busques són ~. 
a funcionaris, Sr. Conseller, voste no pot fer res i ho sabe e-
1 jo només li volla dir una cosa, o es lleva el tito! de COJlS c' 
ller de 'freball i Thmsports o actui'n en treball, que nO a 
tuen en res. 
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eza 
pRESIDENT. . . . . e SR. a votació, Ido, aquesta PropOSICIÓ no de Lle:\. 

passazn a les Sres. ¡Srs. Diputats que votin a favor, es 
1 jo d~:' drets? Moltes gracies. 
\'Olen P . Srs Diputats que voten en contra, es volen posar Sres. 1 • 

drets? i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar d.rets? 
SreS~tats de la votació: Vots a favor, 30. Vots en contra, 
~s bao Abstencions, 27. Queda, ido, aprovada aquesta 

/lO n 'CI'Ó no de Uei que acabarn de sotmetre a votació. 
~~ . 

rv.-f>passam al punt IV de lOrrue del Dia, que.és el.Pro
'ecte de LId registrat amb el n? 683/88, de modificacló de 
~elerminats artic1~ de la ~lei 8/84, de 21 de novembr(\ de 
1 Comissió 'ThcDlca Intennsular, 
a La Mesa del Parlament, en Sessió celebrada dia 26 d'abril 

del 1988, un cop oIda la Junta de Portaveus, va acordar pro
posar a aquest Plenari que el Projecte de Llei n? 683/88, 
re1atiu a la modificació de determinats artieles de la Llei 8/84, 
de 21 de novembre, de la Comissió Tecnica Interinsular fos 
tramitat directament i en lectura única. En conseqüencia, de
mana aquesta Presidencia si donen la seva conformitat a l'es
mentada tramÍtació. 

Acceptada, ido, la trarnitació, procedeix fer lectura del 
Projecte, i deman al Sr. Secretari que procedeixi a fer-ho. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Artiele lr.-Carticle 4t. de la Uei de la Comissió Tec

niea Interinsular adopta el text següent: Ir. La Comissió Tec
niea Interinsular sera integrada per 16 vocals dessignats de 
la manera següent: 4 pel Govern de la Comunitat Autónoma 
i 4 per cada un deIs Consells Insulars de Mallorca, Menor
ca, Eivissa i Formentera. Aquests 16 vocals s'acompanyaran 
deis seus corresponents suplements designats d'igual manera. 

. 2n. La designació deIs membres titulars i suplents a que 
fa referencia el punt anterior es fara pel temps que duri la 
l.{gislatura. 

3r. EIs acords plenaris deIs Consells Insulars, nomenant
~ ,e1S' representants tituIars i suplents a la Comissió, s'han 
de comunicar al Govem de la ComuDitat Autónoma en el 
-.mm d'un mes, comptant a partir de la data en que es 
ClJ)ostituebien eIs Csl~lls Insulars. 

Dis~jció 'DansitOria.-Els acords plenaris deis Consells 
Inswars peIs quals nomenin per a la Legislatura present els 
- representants tituIars i suplents dins la Comissió Tecni
Ql Interinsular, s'han de comunicar al Govem de la Comu
ni~ Autonema en el termini d'un m,es" ~mptant a nartir 
de l'entrada en vigor de la llei presento 

. Disposició Final.-Aques41 LIei entrara en vigor el ma
tCIX dia que es publicara al Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autonoma de les llles Balears». 

EL SR. PRESIDENT. 
Sr. Secretari, avui resulta que l'Exposició de Motius tam

bé s'ha de votar. Per aixo ti deman, avui que no l'ha llegida, 
qUe la llegeixi. 

EL SR. SECRETAR! PRIMER: 
«La vigent Llei de la Comissió Tecnica Interinsular dei

: sense regular importants aspectes relatius a la composició 
e la Comissió esmentada. En primer lloc, l'artiele 4t., que 

? 

es refereix concretament a aixo, n'estableix la composició de 
16 vocals, 4 deIs quals són designats pel Govern de la Co
munitat Autonoma i 4 per cada un deis Consells Insulars, 
pero no estableix res en relació al període de temps pel qual 
aquests vocals han de ser designats. 

Ates que la composició d'aquesta Comissió té un mar
cat caracter polítiCo de manera que la composició de la Cam
bra afecta directament la d'aquesta Comissió, és necessari re
gular el període de temps peI qual són designats els seus 
membres i fer-ho de manera coincident amb el període de 
temps pel qual són designats els membres de la Cambra, aixo 
és el temps d'una Legislatura. 

En segon lloc, l'artiele 4t., ja esmentat tampoc no regu
la la possibilitat d'existencia de membres suplents a cada ti
tular, tema aquest que per raons d'ordre logic que atanyen 
el millor funcionament deIs organs coJ.legiats en general, és 
d'absoluta conveniencia ineloure en el conjunt que regula la 
Comissió esmentada». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Secretario Hi ha algun Portaveu que 

vulgui intervenir? 
Procedeix, ido, sotmetre a votació. Deman a les Sres. 

i Srs. Diputats que votin a favor si es volen posar drets. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat el Projecte de Llei que acabam de sot

metre a votació per unanimitat. 

V.-l) 
1 passam al darrer punt de l'Ordre del Dia, que es refe

reix a la presa en consideració de la Proposició de Llei regis
trada amb el n? 572/88 i presentada pel PIe del Consell In
sular de Menorca, relativa a la deelaració l'area d'Atalis, 
Barranc de sa Vall i es Bec i platges de Son Bou com Area 
Natural d'Especial Interes. 

Aquesta Presidencia demana si per part del Consell In
sular de Menorca també s'han de repartir el temps, avui. 

Idó té la paraula, em pareix que en primer lloc, el Di
putat Sr. CarIes Ricci. 

EL SR. RICCIIFEBRER: 
Avui és un altre día polit per a Menorca perque el Con~ 

sell en majoria, amb una majoria, ha decidít dur aquí una 
Proposició de Llei més pet salvaguardar la nostra bélleSá i 
la nostra ecología i tot el que reaJment creim que és molt 
important conservar i, ho repetim, per a vida d'hereus. La 
veritat és que si ho duim no ho duim per capritx, ho duim 
aquí perque la forta pressió urbanística que avui tenim a Me
norca, com tots ja sabeo, ens obliga a dur aquí aquestes Pro
posicions de LIei per tal de poder tenir diferents actuacions. 

La veritat és que en aquests moments els diferents grups 
polítics de Menorca intentam arribar a un acoro per frenar 
les possibilitats d'augments urbanístics, i un alcalde, agafant 
certa bandera com a slogan va dir «fins a l'any 2(00», la 
veritat és que a~o de l'any 2.000 és una pura filosofia de nú
meros, la realitat practica és que nosaltres hem de fer una 
feina real i per fer aquesta feina real és pel que avui també 
som aquí amb aquest Pla. 

EIs grups polítics deim que volem fer una preservació 
de la nostra costa, pero la realitat no és aquesta, tal vegada. 
La veritat és que si duim lleis aquí una darrera l'altra, les 
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dium perque tenim por que a pesar de tot no podem deixar 
de veure com diferents persones, individualment, empreses 
privades o fins i tot diferents partits polítics, van caminant 
igual, allo de «A Dios rogando y con el mazo dando». De
mano en nom de Menorca, de veritat, que ens ajudeu a tirar 
endavant aquesta Proposició de Llei, senzillament perque és 
necessma per al nostre futuro 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula a continuació el Diputat Sr. Joan Fran

cese López i Casasnovas. 

EL SR. lOPEZ 1 {:ASASNQVAS: ' 
Sres. i Srs. Diputats, la Proposició de Llei que el Con

sell Insul~ de,. Menorca ~u a consideració d'aquesta Cambra 
~ d'un~ bistQpa Que es remunta a ¡'any 1986, quan una 
forta pressió urbanística damunt una ~ una de tant~ 
8rees, pero igualment important, d'Especial mteres, a l'illa 
de Menorca/ es veu afectada per una modifica.ció de p~ par-
cial a 'Ibr.re-solí Noo. ' 

--Hi ~. ha~~r en aquell moment, a l'Ajuntam~nt 4'Nai()r, 
<<Un8 ~ituació que va acaJ>ar en excitacjó i nerviosism,e dins 
la Sal~ d~),>, lleg~c un fIl!gment de pretJl&8, pero 'a p'ar
tir d'aleshores hi va haver també una major -,conscienciació 
per part del poble d~aior i també dins el poble del ,Merca
da! que l'area englobada entre l'Arenal de Son Bau i el pro
montori d~ta1is havia de quedar preservada per a vida d'he
reus, com li agrada dir al Sr. Portaveu del CDS en aquest 
caso Ido bé, la iniciativa legislativa era imprescindible, era ne
cessma CAjuntament del Mercadal va aprovar fa poc temps, 
el mes de mal\; l'aprovació inicial del Pla Parcial d'Atalis. 
Tothom sap que urbanitzant Atalis es lesionen d'una manera 
irreversible el prat de Son Bou i per extensió també tota aque
lla zona, que ja és ampliament afectada, ho hem de dir tot. 

Es tracta, ido, de protegir el que encara hi ha, i alla 
dins, en aquella zona de bariancs, en aquella zona dunal, 
en aquella zona humida, encara hi ha molta cosa a protegir, 
molts de valors a salvaguardar, i no només de tipus ambien
tal i ecologic, sinó també etnologic, paisatgístic i cultural. No 
parlem ja del molí d'aigua de sa Vall, parlem també de la 
basílica paleo-cristiana de Son Bou, que quedaria dins la zona 
de protecció. 

Ido bé, aquí potser no se sap, pero s'ha dit per part 
d'importants representants del Govern, concretament el Sr. 
Huguet, que no es faria res en contra de la voluntat del po
ble de Migjorn. El poble de Migjorn Gran, a l'espera de la 
seva independencia municipal, va manifestar per escrit a 
l~juntament del Mercadal que per favor no afectas, no afec
tas aquesta zona, no aprovas el pla d'Atalis, aquest Pla Par
cial. I es més, al Plenari d'aprovació del Pla Parcial, deIs tres 
representants municipals del Migjorn, un va votar en contra, 
l'altre es va abstenir i l'altre va votar a favor; el qui va votar 
a favor i l'altre qui es va abstenir eren del mateix partit, del 
mateix grupo AIeshores, la voluntat municipal del possible 
municipi independent del Migjorn gran queda obviament en 
entredit amb aquesta aprovació inicial, pero una aprovació 
inicial no és definitiva, com vostes saben, i som a temps en
cara a salvaguardar l'autonornia municipal. 

Thmbé, en aquest cas, som coherents amb els nostres 
plantejaments. El Consell Insular de Menorca, d'acord amb 
una voluntat manifestada en el seu dia demanant que el po-

ble del Migjom Gran es convertís en municipi independen 
demanava també la possibilitat que el municipi futur del 'M¡g~ 
jorn Gran tingués capacitat de decisió sobre aquesta zOlla 

Si feim una lle~ protegir. Les lleis, com vostes sabe~ 
no són defmitives. peró les lleis tenen una possibilitat PrO. 
tectora molt més ampla que un planejament. El ConseU de 
Govern de la Comunitat Autónoma fa poes dies aprovava 
la suspensió de planejament a díverses zones de Menorca 
una de les previstes era la d~s> jo em deman per qui~ 
motiu no van aprovar aquesta suspensió de planejament. .No 
la van aprovar, tanmateix bi era a l'expedient que va arribar 
al ConselI Insular de Menorca. Són interrogants preocupan~ 
interrogants que queden aquí per contestar, mentrestant 111 
Consell Insular de Menorca, coherent amb les postures deJa. 
partits que diuen, que deitn voler avalar una protecció in 
gral de l'illa de Menorca a l'horitzó de l'any 2012 o de l' 
1989, pero des d'ara ja hein de fer possible que els pactei 
siguin factibles. Repetesc una cosa que he dit moltes ve 
deS, que mentre parlam de pÍ'otegir el boSe no cal8JlÍO. 
a un els arbres del base que volem protegir. 

I 

EL SR. PRESIDENT: , 
A continuació té la paraula el Diputat Sr. Antoni 

brer i Gener. 

EL SR. FEBRER I GENER: 
Sr. President. Sras. i Srs. Diputats. 
Cada dia es parla més de la natura, de la seva destruc

ció, de la seva conservació, de l'equilibri i del desequilibri 
ecológiCo Tots sabem que l'home és un element de la natura 
en tant que animal, peró amb la diferencia fonamentaI res. 
pecte deIs conjunts deIs altres éssers; empero junt amb elIs 
i amb l'espai, constitueixen la natura o, si voleu, el medí na .. 
tural. Chome és anomenat animal racional perque pensa, ac
tua sobre el medi natural cercant el seu profit; a9Ó no és d'ara; 
l'home ho ha fet sempre, ha acumulat coneixements i expe
riencies que han permes treure en cada moment de la seva 
historia un benefici, i de vegades ha actuat i actua ben irta
cionaIment. 

Com més ha avanc;at la tecnica en tots els sentits, més 
instruments ha trobat l'home a la seva disposició, servint
se'n al seu capritx. Evidentment se n'ha de servir, no hi ba 
dubte, pero com se'n serveix és el que realment importa, i 
aquest com és el que fa por; por, perque el pot dur fins a 
la destrucció d'ell mateix si tan malament en fa ús. Jo no 
sé si nosaltres aquí som prou conscients d'aquest fet, jo cree 
que no. 

Com més nipida és I'acció de l'bome damunt la natura. 
més catastrOfica resulta, perque reco-sistema no té temps de 
reajustar-se i d'adaptar-se a les noves circumstancies. Ja ha 
hem dit: l'home pot transformar la natura, pero si nornés 
la desfa i no es preocupa de cercar mecanismes reguladorS 

i de mantenir un equilibri raonable, la destrucció de la natu' 
ra sera implacable i irreversible. , 

Es necessari, dones, una gestió amb una adaptació reC¡' 
proca natura-societat, productiva per a l'home, pero satisfac' 
toriament estabilitzada perque no es destrueixi. Tots sabeJll 
que Menorca és un espai natural petit, 668 quilometres qua' 
drats, pero ric en ambients poblats per organismes moIt noJll' 
brosos i variadíssims, tant animals com vegetals, i aquest eoIl' 

junt es relaciona i s'equilibra, i ac;o és important. Fins ara 
es mantenia o manteníem bé dins una estructura socio' 

-4 
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~ 
. . propia i característica de l'illa, amb un equilibri 

ccDno(l)JC~aJl'\ader, industrial i d'urbanitzacions. 
nsrfcofa, me, evidentment, té una necessitat de natura. Dit 

• r.:hO bla normal i molt acceptable i lloable, pero en els 
si 1, se~ys no ho oblidem, s'ha produTt un capgirament 
óarrers ta id;a en principi bona i lloable. ~home s'ha volgut 
~'8;::~ar dinS la naturaJesa i és quan aquesta ha comenltat 
lOS! "d destr lll a. 
8 ser1btS sabem que les tres condicioDs importants que fan 

urbatÚtzació són destrucció del base o sol, consum ele-
una ' 'ó Th;>. 1 di d'aigua i contammaCl. t a~v no vo r que no es pu-
va~ urbanitzar, el que no es pot permetre són les urbanitza
g.Ulns incontrolades, pensades en un profit immediat i sense 
CJOnciderat les conseqüencies ulteriors que, com tots vostes 
COJ,", 'ó ' d ' d I ben, poden ser ) S n Ja, esgraCla ament, mo.t greus per 

a Menorca. 
Actualment a Menorca, pensam nosaltres i el nostre 

Grup, ja hi ha moltes urbanitzacions. Aquestes no són ocu
pades en t~ta .la seva totalitat ni de ~~n tros. Pensam que 
és antieconorruc per al poble menorqUl 1 per a la nostra Co
munitat fer-ne de noves; és molt més lógic, evidentment, apro
titar la infrastructura feta. Ara, al nostre entendre, represen
taría un malversament economic i, tant o més important, la 
destrucció de zones de paisatge verges, i arnés, crec que els 
menorquins i turistes desitgen veure i assaborir aquest tipus 
de paisatge. Si no el conservam, els menorquins, evidentment, 
cns haurem d'aguantar, pero els turistes poden triar on va 
i on no van. Ara Menorca esta de moda. La raó és que, de 
totes les illes, la més verge, la més salvatge és Menorca. ~im
portant és conservar aquesta beIlesa de la nostra illa que de 
fet diríem que és l'esca per als turistes. 

Mirem tots endavant i no vulguem, per UDS pocs anys 
dé vaques tal vegada grasses, hipotecar un futur que a la Ilar
ga () a la curta sera o seria de vaques magres. A Menorca 
bi ha arees amb unes caracteristiques com és la zona d'Ata
lis, 'el. Barranc de sa Vall, des Bec i platges de Son Bou, que 
tan n~-ssari arbitrar mesures que permeten la seva protec
éló 'davant el procés de degradació per al desenvolupament 
~tic que les amena~ 1 a la vista deIs valors nattírals 
'lile bi ha en aquesta'zona, que són avaJ.ats· pels estudis d'ICQ
NA i d'INESE-iqu'e tenen un notable mteres geológic, bota
iiic i ccolC}gic, aixteom tam~ recreatiu. i són fortam.ertt ame

per projectes d'urbáhització, :és 'Claiament eStablerta 
és la \TaJoració d'aquesm zona i és clarament establert 

és el perill, i per taílt -quina és la: incompatibilitat que 
ha damunt aquest territorÍ: - .. 
_ Per solucionar' aquesta situació i a manca d'una politi

ca per Part del Govem de catalogació i protecció efectiva, 
el ~1ament s'ba dotat d~una Uei, Uei ú'Atea Natural d'Es:. :::¡al J:rter~, Ilei per a la defensa de' la comunitat contra 

. llTaclonalitat, contra els excessos i els abusos d'un urba-
-:usrn.e, destructor, una Ilei que permet al Parlament defensar 
a-SOCletat contra la destrucció del nostre patrimoni natural. 
a Per a~o avui, el Consell Insular de Menorca du aquí 
pq~esta Proposició perque sigui declarada Area Natural d'Es
e¡eclal Interes, per a la qua! cosa deman i esper que tindrli 

SUport unarnme de tota aquesta Cambra. 
Res més i moltes gnicies. 

El SR. PRESIDENT: 

terv S:s. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin in
elUr? 

> 

Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa
raula el Diputat Sr. Mayal. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Gracies, Sr. President. 
A finals del segle XVIII hi havia un naturalista a sou 

del Príncep Carles, en aquestes illes, i va enviar a Madrid 
un animal, una especie d'aguila, dissecada, amb una nota 
que deia «este águila ha sido capturada en la selva llamada 
del Coll d'en Rabassa». Hi pensava avui en aquesta águila 
capturada a la selva del Coll d'en Rabassa, perque aquesta 
especie a Mallorca s'ha extingit i en canví a Menorca conti
nua existint i cria concretarnent en el Barranc de Son Bec, 
igual que en aquesta zona encara es troben pins de Sicilia, 
pins deIs quals nornés uns deu exemplars viuen a mallorca, 
alguns s'han cremat definitivament, a la banda d'Arta, i pocs 
exemplars ai11ats es troben a Eivissa. En canvi a Atalis conti
nua existint un bosc d'aquesta raríssirna especie endemica. 

Crec que no seria aventurat afirmar que a Balears enca
ra tenim més superfície asfaltada que superfície protegida i 
aquesta dada és realment molt preocupant. No som veIls, per 
a nosaltres Santa Ponc;a, les dunes d'Alcúdia, Santa Galda
nade Menorca o Santa Eulalia d'Eivíssa, en tant que espais 
naturals són ja records, i hem de esperar que per als hereus 
deIs quals parlam repetidament, per a Aina Maria o per a 
tants d'altres hereus, no siguin, no poden arribar ni a ser re
cords les dunes de Son Bou o els barrancs o les arees que 
en aquest Parlament repetidament intentam protegir, o les mi
loques que hi crien, o els pins que hi fan ombra. 

Crec que no val la pena insistir amb aquests tipus d'ar
gurnents ni tampoc amb els argurnents etics, economics i eco
logics que tantes vegades manejam des d'aquesta tribuna. Cree 
que no val la pena insistir que, politicament, la conservació 
del territori és assegurar un desenvolupament sostingut, és 
assegurar la conservació deIs recursos i mantenir la poten
cialitat d'aquestes illes. Cree que avui és una oeasíó mágDffi~ 
ca perque el Parlament dóm suport a aq'uesta iniciatiVa del 
Pacte' 2000,- del qual es parla tant aquests dies i pét~acla 'quro 
niaritenir una 8reaJverge és indubtablement una gartmtia ñiéS, 
facilita opcións per a aquest pacte que pot ser dan pehll ro
fue i que pót Ser un eXemple, pér ~ntUra; ¡)er prendi"e les 
aUrés 'illeS: ' - - iI! -, ">,y ¡;,: 

- -Es" p-itrIa' que 'a' Menorca, S01JÓéi"ha6itilnts(''Iíi :;tta\ i,in 
aquest moment possibiliÍáts urbinístíqu~ Per á 4OO.000ba
oitánts, i cree que aixb és téttaderaniem tfu expOdenf'del'ac~ 
tual situació de l'illa, que patéix, si no el ÍIiés greu'p~ 
constructiu, sí el més greu increment del procés consttuctiu 
o constructor que es dóna en aquest moment I! les Balears. 

Nosaltres, per tant, flxam nlpidament postura favorable 
a aquesta Proposició, i ja que no podrem tomar mai, ni se
ria desitjable, a les selves del Coll d'en Rabassa del natura
lista Vilega, sí assegurem de qualque manera un país digne, 
beIl i prosper per als qui ens elegiren i per als qui ens succei
rano Votarem que sí i esperam que siguem tots que votem 
que sí. 

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

el Diputat Sr. Fernando Saura. 
Sí, per part del Grup Parlamentari CDS, té la paaula 

el Diputat Sr. Caries Ricci. 
Sí, el que passa és que quan he demanat si qualcú volia 
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intervenir ningú no ha aixecat el bra<;, i quan ha comenc;:at 
un, tothom ha volgut intevenir. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
El nostre Grup Polític, indiscutiblement dira que sí a 

aquesta Proposició de Llei, pero ho dira perque vertadera
ment es troba molt preocupat per la realitat del que passa. 
Ro dic perque tots nosaltres deim que sí a unes Proposicions 
de Llei de salvaguardar la nostra illa de Menorca, pero a 
l'hora de la veritat les actuacions són bastant diferents. A 
mi em preocupa veure com aquesta zona de la qual avui par
lam, on hi ha unes pressions fortes ja avui en dia com és 
la urbanització de Sant Tomas, el pla parcial de Son Bou, 
el pla parcial de Sant Jaume, Torre-soli Nou, Llucalari, ens 
trobam a més' a més que en aquestes zones, i sembla que 
no ho veim perque no ho denunci~, veim per exemple que 
a sOn Bou ja hi ha depuradores dins la zona humida, depu
radores que afecten vertaderaJllent tota l'ecologia, i que jo 
sélpi&l el Gansell, mateix nostre de Menorca no ho ha de
nuQ,dat. i si ho ha !i~nunciat P.er descomptat no s'ha frenat 
res. ia reaHtat ~ qu"e; fms i ~! ~r PIH1· del Govem. qu.e 
en aquests moments ha fet una suspensiQ de plans parcials 
a la zona d~ i a la zona humida de Son Bou, flD.$ i 
tota la zona del Castell, també és veritat que en alguns casos 
sembla que oblida que també ,podria aturar coses, i no les 
atura. 

Ro dic perque no és solament dir-ho, és que tenim unes 
actuacions que no feim. Jo només volia acabar avui aquest 
assumpte perque al Castell, avui mateix, avui mateix, la set
mana passada vam anunciar que hi havia un alcalde que ha
via fet quelcom que semblava incorrecte i vam demanar al 
Govern que s'informés. El Govern s'ha informat i sé que té 
intenció, o va enviar una carta ja dient el que no podia fer 
aquell alcalde. A pesar de 1ot, sembla que l'alcalde, amb aque
lla autonomia que li dóna que un PIe decidís que podia fer 
una cosa determinada, esta disposat a tirar endavant uns plans 
parcials a zones del Castell, a Torre-Nova del Rei, una zona 
on hi ha assumptes ecologics prou importants i que vertade
rament podríem controlar. A l'hora de la veritat és que par
lam 10ts eIs partits de parar-ho tot, pero la maquina no para, 
i sembla que som incapa<;:os de parar-la. Per a<;:o crec que 
a pesar de tot, i torn a dir el mateix, hem de continuar duent 
aquí aquestes Proposicions de Llei i les hem de tirar enda
vant per imedir que fins i tot nosaltres, a nivell individual, 
partit per partit, individu per individu, deixem que vagin fent 
coses a pesar de tot el que deim aquí dalt. 

Gracies. 

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

raula el Diputat Sr. Antoni Febrer i Gener. 

EL SR. FEBRER I GENER: 
Gracies, Sr. President. 
Bé, tornarem, perque és evident que per molt que di

guem les coses, semblaque no basta, les haurem de dir mol
tes i moltes vegades. I comenc;:arem dient una altra vegada 
que la societat de les Illes Balears es troba amb freqüencia 
impotent i indefensa per defensar el seu territori i el seu pa
trimoni natural davant la pressió urbanitzadora i els especu
ladors, pero el poble de la nostra Comunitat és cada vegada 
més conscient que la urbanització i l'especulació deIs espais 

naturals és un atemptat no tan soIs contra els ~eus valors 
ecologics, naturals. que s'han de conservar per SI mateixos 
sinó que fins i tot i també és un atemptat contra l'econolllia' 
contra el model economic de j'illa de Menorca, i aquest l1lo~ 
del economic certament hem de dir que ha donat riquesa 
i ha col-locat la nostra illa per damunt de moltes altres Co_ 
munitats, empero aquest model pot entrar en crisi si desapa_ 
reixen els valors naturals que són el seu maxim reclam i qUe 
és la més important infrastructura. 

Avui Menorca és encara una illa que fins ara ha pogut 
fugir un poquet, no massa, de la balearització, i no són Pücs 
eIs visitants, tant nacionals com estrangers, que alaben la seva 
bellesa, la seva naturalesa encara no maltractada ni degrada. 
da. 1 un deIs llocs, indrets encara verges en el seu estat natu.. 
ral és el Barranc des Bec i de sa ValL Quant al prat de SOn 
Bou, com molt bé ha dit el company que m'ha precedit, el 
Sr. López, és una cosa que l'hem de salvar perque és fent 
de morÍ i agonitza; no fa gaire dies que parIavem que el carnp 
es mor i ara també haurem de dir que el prat de Son 
agonitza. 

Es .necessari impedir la seva degradació i una 'destrucCi6 
~e~jble perque és evidentment pressionat, com ja han dit 
altres Diputats. per tres urbanitzacions com a mínim: SoD! 
Bou, Son Jaume i Torre-soli Noo. Es necessari, per tant, con
servar el recursos escassos si volem garantir un futur per al 
nostre poble i la nostra Comunitat, i a UDS deis paratges més 
polits i tranquils, evidentment a Son Bou i Atalis, que que
den a l'illa de Menorca li arriba quasi el seu fi. 

Poderoses companyies urbanitzadores ja han presentat 
els seus plans, ja les maquines han comenc;:at a destruir -el 
que la naturalesa havia creat al llarg deis segles i segles per
que fos un racó, diria jo, de pau i equilibri per a tot un po- ' : 
ble. La forc;:a de tots eIs menorquins, he de dir que ja no~ ~ > 
és impotent. Darrerament, fa quatre o cinc dies, hi va haver~ . 
una manifestació que va acabar a Ciutadella, en la qual una' .•. 
part del poble de Menorca va demanar prou, que n'hi hagi: "> : 

prou, i davant aquesta forc;:a que ve a destruir una de les po
ques riqueses natural s i de gran importancia que encara ens 
queda a Menorca, i jo crec que també de totes les Balears, ~. 

crec que no falta l'esfor<;: que aquí demanem. 
La zona d'Atalis, el Barranc de sa Vall, des Bec i pral 

i platges de Son Bou, he de dir que és la segona zona humi
da més important de Menorca. Es troba, com molt bé ca
neixem, compresa entre els municipis d~aior i el Mercadal, 
a la costa sud d'aquests dos termes. Es un area integrada 
per dos grans barrancs de naturales a calcarla i al més extens 
arenal del sud de Menorca, amb una zona humida de can
yissars de gran importancia. Té una extensió de més de 1.150 
hectarees i els seus valors, segons els estudis d'INESE, són 
elevats des del punt de vista geomorfologic, geologic, faunís
tic i paisatgístic i té valors notables quant a hidrologia, flo
rístics i de vegetació. Es tracta, com molt bé saben, de doS 
barrancs de gran desenvolupament en formacions quarstíques, 
molt ben desenrotllades, amb caudaloses fonts que formen 
dos torrents que ves sen al prat de Son Bou i que se separa 
de la mar per un sistema de dunes de tres quilometres de 
llarg. Aquest prat, evidentment, i em permetran un inds, haU: 
ria de ser objecte d'especial protecció fins i tot segons la Llel 

d'Aigües. 
En aquesta zona es troben les típiques comunitats du' 

nals: canyes, tamarells, joncs, savines, lianes, orquídies: et~~ 
que donen suport i refugi a una avifauna nombrosa 1 a 
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.inh0spita. Les dunes litorals tenen una forta ~ntitat. 
egllda nt amb la marina del pral, la maresma diría jo. la 
J1It~eno que n'hi queda poca. la maresma del prat, i en
lan:' seus valors naturals evidentrnent destaquen les rapa
e e s deJ11ÍSJlles botaruques com els pins Sicllia a la zona 
~ e~ queden poes -a Eivissa recordava al company An
'~sta que n'hi ha un, un pi d'aquesta especie- i també 
,lll <Salicimaquia Minoricensis», endemisrne propi de sa Váll 
na ~neguda per tota la Comunitat Internacional. He de re
re~ar que aquesta Cambra per si no ho sap que aquestes 
) f s especies són protegides pel Conveni de Berna i per una 
~e Ministerial de 17-9-84.· 

1bt aquest conjunt forma una sola unitat ecológica amb 
es caracterlstiques úniques que la fan peculiar de Menor

~ ¡¡'impacte, com ja he dit, d'aquestes tres urbanitzacions, 
~ tal vegada quatre, fa que aquestes fortes pressions am
,CotaJs, depredadores, la duguin a la destrucció d'una ma
:ra lIreversible. Pensem aigües brutes, dessecació del prat, 
,ocament de fems, ocupació de dunes, aparcaments, etc. Per 
nt, hem de procurar mantenir els seus usos actuals. He de 
cordar que aquest espai ja s'ha qualificat com a element 
úsatgístic singular, i valdria fer valer aquesta normativa. 

Per acabar, Sr. President, he de recordar que membres 
: la Universitat de les Illes Balears, persones qualificades, 
ID dit que si el paisatge de les Balears és una font de ri
lesa social, és a la nostra societat a qui correspon la res
msabilitat histórica de la conservació del seu entom natu
lU a més, com ja ha dit el Diputat Joan Francesc López, 
~ de manifestar avui i aquí la nostra satisfacció per l'acti
.él del Govem, que dia 14 d'abril, cosa estranya, dia de la 
:pública, va prendre l'acord d'iniciar un expedient de sus
mió del planejament urbanístic en aquesta zona d~s. 
l'he informat i resulta que m'han dit que s'havien equivo-
11. Jo em deman si no va prendre l'acord qui el volia pren
~quan s'ho va plantejar. Quines raons' quins factors van 
pe(lir que no s'aprovés? Es una incógnita. 

Fer tant, en Ponencia i en Cornissió crec 'que tindrern 
. ,si és que ens donen el suport, de parlar, evidentment, 
esta diría medita, entre cometes, zona d~ i prat de 
Bon. 
Moltes gracies. 

SR. PRESIDENT. ' ' 
Per 'Par! del GrupParI~entai AP-PL, té la pámula el 
'tal Sr. Fernando Saura. 

Sil SAURA 1 MANUEL DE VILLENA: 
G~cias. S~. Presidente. Sras. i Sres. Diputados. 

• Después de esta lección magistral, me ha dado la im
Ión que estaba en la Universidad de Salamanca, de re

:nte he despertado y estoy en el Parlamento, de lo cual me 
egro. 

. l-I~ce catorce días, el Diputado Sr. Huguet, a raiz de otra 

. opOslción de Ley similar a ésta, que trataba del Espacio 
~turaJ ya de Santa Maria y Son Fonon, entre comillas pa
l ~ qUe era el Barranc d'Algendar, ya decía que no se trata
'b ~to de una ley de protección como de una ley de no 

anización. 
) s Eso me lleva a la mente que quizás en el año 84, cuan
'84

e 
aprobó la Ley general, la llamo general, que era la ley 

rnb·~obre Espacios Naturales, deberíamos haber aprobado 
1 n otra ley general que se titulara algo así corno de no 

urbanización y quizás nos hubiéramos entendido mejor, or
que no se trata realmente de ir protegiendo espacios, sino 
parece ser que se trata de no permitir urbanizaciones. Yo no 
estoy a favor ni en contra de urbanizaciones, pero hay que 
decir las cosas muy claras, y el otro día se dijeron muy cla
ras, y la línea me gusta realmente. 

Quizás esta Proposición de Ley podría empezar, al mar
gen de la Exposición de Motivos: artÍCulo 1, se declara Area 
de Especial Interés la isla de Menorca; artículo 2, los límites 
serán el mar. ¿Por qué? Pues porque entiendo que los lími
tes de esta Proposición de Ley son exagerados, son exagera
dos y sin rigor científico, al menos con el mapa que se nos 
ha presentado por parte del Consell Insular de Menorca. No 
es racional, se pretende la no urbanización de una zona lla
mada Atalis y sin embargo, quizás para despistar o para de
cir no, no sólo es eso, sino que nosotros querernos proteger, 
pues casi se quedan los pobres soldados del Cuartel de Arti
llería del Mercadal sin poder hacer la instrucción porque el 
límite está rozando la pared del cuartel. 

Por poniente le ha faltado muy poco para que cogiera 
el pueblo de Migjom Gran, pero muy poco. Es que si llega 
a cogerlo, cuando fuera municipio independiente no podría 
ni siquiera realizar la obra del propio Ayuntamiento o Casas 
Consistoriales, menos mal que se han acordado. Y llaman 
espacio natural a los límites establecidos por carreteras. ¡Ca
ray qué barbaridad! Pues sí, tanto por la parte de Levante 
corno por la parte ya tirando hacia el norte, los límites son 
la carretera que va desde els Plans d'Alaior hacia la caretera 
que une el Mercadal con el Migjom; bueno. puestos a deli
mitar y viendo que los terrenos son similares, sobre todo en 
la zona de Tomavent des Capita o Sant Joan, similares a 
Santa Eulalieta, ya podrían haber protegido a Santa Eulalie
ta y hubiéramos acabado con el contencioso de la planta de 
compuesto ¿qué más da, si el terreno es exactamente igual? 

¿Qué es lo que estamos protegiendo realmente? Noso
tros estamos de acuerdo en proteger todos los barrancos. Es 
que además, en los números del Catálogo presentado al Par
lamento por el Govem con el n? 14 ME -ME significa 
Menorca- y 15 ME, se establecen unos límites, gene~es. 
por supuesto. en unos planos en los cuales luego se va a po,. 
der discutir lo que se debe proteger reah:I;lente, y que parece 
se1l que, un rotuladol"; en UIi momento determinado. en plan 
geñqoso se h,a dediéado a trazar :1íneás par el JIlai>a:!.de 
Menorca. '; ;: 

Eso ,no es proteger. Eso es -juy, menos mal que ,no 
he dicho lapalabra!~ esto es 'querer fastidiar, porque se ·~ 
hablando muchísimo de proteger pero por otto lado se ,está 
hablando también de querer urbanizar zonas ~no, no se da 
Sr. López Casasnovas, no estamos en esta tesitura preci
samente. .. 

EL SR. PRESIDENT: 
Seiíor ... 

EL SR. SAURA 1 MANUEL DE VILLENA: 
Perdón. 

EL SR. PRESIDENT: 
Estaba contacto con el Presidente. 

EL SR. SAURA 1 MANUEL DE VILLENA: 
¡Ah, perdón! Miren, no voy a hacer una defensa de nin-

~ .. -------------------------------------
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gún plan parcial o de ninguna urbanización porque no es 
ni el sitio indicado ni tengo por qué hacerlo porque no estoy 
sometido a ninguna directriz, unicamente puedo estar some
tido a la directriz de mi propio partido y a nadie más, pero 
hay algo claro. Existen unas normas subsidiarias aprobadas 
por el Ayuntamiento de Mercadal, por la Comisión Provin
cial de Urbanismo, y que no han sido denunciadas por nin
gún ente público como pudiera ser el ConseU Insular de Me
norca, independientemente de que los partidos, o grupos en 
aquel momento, votaran favorable o desfavorablemente. La 
realidad es que nos impugnaron, la realidad es que son vi
gentes de acuerdo con la Ley del Suelo, la realidad es que 
en aquel momento el Ayuntamiento del Mercadal, entendía 
en estas- PQrmas subsidiarias. como la zona de.Atalis. no el 
Barrar!c d~ -hay que especificar muy bien porque en 
la ~ción de Motivos se es~ hablando de barrancos y 
se está hablando de dunas, se está hablando de playas. pero 
n_o eJ:l. conCR:U> de la zona;- entendía que era una zona ur
b8írlzable. ¿Que hay. una expectiitiva,urbanizadom1 ¿Y qué'? 
r..a u.y en mu~l1os ,sitios y no pasa absolutamente Dida siem
p~, gue ·emtan una serie de gamntías. 

Voy a hacer un paréntesiS. Les voy a decir que vamos 
a votanque sí a esta Proposieión deJ.ef, no vaya a ser que 
~ entendiendo que estoy en estos momentos queriendo 
defe~ algo. -Estoy defendiendo, sí; algo; estoy defendlql
do una autonomiaomunicipal ~ estaJlán cansaCloS de ofrmelo 
decir muchísimas veces. Y ésta es la realidad. Cuando se han 
tmido Proposiciones de Ley de un Ayuntamiento que quería 
proteger una zona, hemos defendido la autonomía munici
pal; cuando hay otros ayuntamientos que entienden que su 
planeamiento tiene que tener unas áreas urbanizables, tam
bién defendemos la autonomía municipal. Y tiene que ser 
el Parlamento mediante ley en grupos minoritarios que jun
tos. todos unidos. se convierten en mayoría, para quitarle la 
razón -digo razón entre comillas- a un ayuntamiento que 
democráticamente fue elegido y que ha querido sus normas 
subsidiarias o su Plan General de Ordenación aprobado para 
.:tue en estos momentos esta voluntad sea mermada y some
tida a una ley de protección, o de no urbanización, mejor 
dicho. 

Hay un tema que es importante, antes de que el Sr. Pre
sidente me quite la palabra por falta de tiempo, pero tanto 
el Sr. López como el Sr. Febrer han hecho una pregunta: ¿Por 
qué no se inició el expediente de suspensión de planearnien
to en el Mercadal? Sres. Diputados, si ustedes han leido la 
propuesta, dice muy claro «todo ello aconseja adoptar unas 
medidas cautelares que impidan para el futuro la inviabili
dad de facto de las propuestas de protección antes citadas, 
medidas consistentes en la suspensión de planearniento en los 
espacios naturales seleccionados en la propuesta y que están 
ubicados en municipios que carecen de planearniento adap
tado a la vigente Ley del Suelo». Por eso el Mercadal, preci
samente, no podía estar incluido en esta propuesta. Al mar
gen de que se pudieran equivocar o no equivocar y que lo 

hubieran tachado o no tachado, el Mercadal tiene las nOr_ 
mas subsidiarias adaptadas a la vigente Ley del Suelo, y POr 
esto no podía entrar. Si ustedes quieren que entre, díganJ.e 
al Gobierno que haga otra propuesta, entonces podrá entrar. 

Siempre hablan de presión fuerte, además, fuerte pre_ 
sión urbanistica. Bueno, no hagamos más urbanizaciones en 
Menorca. Lo que tenemos que hacer es proteger absoluta_ 
mente todo y de esta manera, como dicen, se consolidarán 
las urbanizaciones anteriores. No olviden que los planeamien. 
tos anteriores, a partir del año 68-69, las exigencias entonces 
eran muy inferiores a las de ahora, no olviden que entonces 
no había depuradoras, que cada uno hacía lo que quería y 
que realmente el volumen edificable era muy superior a lo 
que en estos momentos se está hacjendo. ¿Qué es lo que va 
a pasar'? ¿Vamos a incidir todavía muchísimo más en estas 
urbanizaciones para que se consoliden de una forma que no 
es la que queremos'? ¿No estamos hablando siempre del 
rismo de calidad'? ¿No es verdad que queremos urbanizacio., 
nes buenas, con bajos volúmenes edificatorios'? ¿Cómo 
mos a conseguirlo? ¿Reduciendo más las que tenemos! 
¿ReéJasificando todo'? Bueno, esto supongo 'que serán laS p 
puestas de los ayuntamientos, pero es más, tienen el derecho 
a tener esta edificación pórque tienen sus planeamientos, sus 
planes parciales aprobados, difícilinente va a poder hacerse: 

Hay un tema' que creo que es iplportante. Se ha dichlJ 
que hay un escrito; que no tengo, que el pueblo de Migjorn 
Gmn no quiere la aprobación del planeamiento de Atalis y 
demás. El ayuntamiento, mejor dicho, la entidad local me
nor de Migjom Gran Jo que no quiere es que el Ayuntamiento 
del Mercadallo apruebe definitivamente; 10 quiere aprobar 
él, que hay mu~ha diferencia, pero tampoco lo va a poder 
aprobar él. porque va a tenerlo que aprobar la Comisión Pro
vincial de Urbanismo, caso de qlle siga adelante. 

y Siempre hablamos del equilibrio naturaleza-sociedad 
yo no quiero ser pesimista, pero hay algo claro. En pocos 
afios vamos a estar, en Menorca o en cualquier sitio, de se
guir este ritmo, paralizados totalmente. No traigan propGsi
ciones no de ley «d'atun) y demás, porque va a ser inútil . 

Los «hereus», los <<hereus», no se preocupe Sr. Ricci, 
van a tener que vivir en las cuevas como los antiguos. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat d'aquesta presa en consideració, aques

ta Presidencia demana si la Cambra pren o no en considera
ció la Proposició de L1ei tractada. Per tant, deman a les Sres. 
i Srs. Diputats que votio a favor que es prengui en conside· 
ració, si es valen posar drets. 

Vots en contra? 
Abstencions? . 
Queda aprovada la presa en consideració per unaniJlll· 

tat de la Cambra. 
Sres. i Srs. Diputats, s'aixeca la Sessió. Bona nit a 

tothom. 
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