
.~ 

DIARI DE SESSIONS DEL 

PLE 

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
D. L. P. M. 770 - 1987 11 Legislatura Any 1988 Número 43 / 1 

Presidencia 
del Molt II.lustre Sr. Jeroni Albertí i Picornell 

Punt único 

' . 

Sessió celebrada els dies 23 i 24 de novembre del 1988, 

a les 10,30 i a les 18 hores, respectivament. 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

SUMARI 

Debat sobre l'orientació política general del Govern. 



1 . 
I~' 

1514 DIARI DE SESSIONS / Núm. 43/1 / 23 24 de novembre del 1989 

EL SR. PRESIDENT; 
Sres. i Srs. Diputats, bon dia. 
Comen~am la Sessió Plenaria a la qual se'ls ha convo

cat segons l'Ordre del Dia que els han repartit que té com 
a punt únic el Debat sobre l'Orientació Política General del 
Govern. Per comen<;ar-Io té la paraula el Molt Honorable Sr. 
Gabriel Cañellas i Fons, president de la Comunitat Autono
ma de les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LA COMUNI
TAT AUTONOMA (Gabriel Cañellas i Fons): 

Gracies, Sr. President. Senyores i Senyors Diputats: 
Les sessions anteriors sobre l'Estat de I'Autonomia ens 

han servit per a sotmetre a la reflexió de la Cambra qües
tions que, a iudici del Govern, definien millar, cada una en 
el moment oportú . l'autentic «Estat de l'Autonomia»: hem 
fet al Ilarg J'aquesb anys des d'un repas a les realitzacions 
del nou regim autonomic, fíns a una certa amllisi de «l'abans 
i després» i fins i toten algunes sessions hem fet contempla
cions monografiques sectarials quan les circumstancies ho 
aconsellaren així. 

Avui, quan ja han passat cinc anys -quasi si s- no vol
dríem caure en la temptació de fer balan¡;os perque creim 
que ja estan fets. Pero sí que posarem de manifest -abans 
d'esbossar el futur cap al qual aquest Govern que jo presi
desc pretén dur aquesta Comunitat Autonoma- algunes rea
litats que tenen ben merescuda I'atenció deis integrants 
d'aquest Parlament. 

Algunes qüestions certamenl no noves. Algunes qües
tions certament debatudes, pero algunes qüestions que reque
reixen que a un moment determinat tenguem la possibilitat 
de sometre-Ies, d'una manera especial a aquesta Cambra, de 
debatre-Ies amb tota la intensitat que faci falta. 

Peto hi ha una se0e de realitats que és necessari 
constatar. 

1 la primera és que, després d'aquests cinc anys, l'Auto
nomia forma part de la vida quotidiana del poble balear, 
constatació que no per obvia, hem d'apartar de les nostres 
reflexions. S'ha fel normal el fet autonomic. 1 aquesta nor
malitat, tal volta no respon a les expectatives d'una certa mís
tica autonomica, que pensava que I'Autonomia seria, o ha
via de ser, una efervescencia apassionada, una tensió 
permanent, alguns fins i tot, una devoció incondicional o una 
emoció incontenguda. Contnlriament a allo que la gent tal 
volta pensa, crec que aquesta quotidianeitat desdramatitza
da i gens emotiva és el millor símptoma de solidesa i d'arre
lament de I'autonornisme, i ho és en la mesura que s'instal·la 
en la naturalitat -és a dir, en la normalitat, en la normali
tat propia de la vida del nostre poble. Si les democril.cies so
lides i consolidades es caracteritzen precisament per aquesta 
normalitat gens apassionada, que pertoca a la cosa pública 
des de la racionalidad de la vida quotidiana, pens que hem 
de felicitar-nos que la nostra Autonornia tengui també carta 
de segona naturalesa en els plantejaments vitals del nostre 
poble. Dins el marc constitucional i estatutari, ens autogo
vernam Sense dramatismes ni foes d'artifici, amb el seny i 
la fermesa deIs qui han assumit amb tota naturalitat el re
gim autonornic. 

Pero així i tot és eonegut de tots que tenim un gran pro
blema pendent. Un gran problema pendent que constitueix 
precisament l'altra segona realitat, absoluta manifesta, des
prés d'aquests quasi sis anys, continua aquell fet que ha amar-

gat la nostra Autonomia, aquell que Ji ha retallat bona par! 
de les seves possibilitats, em referesc logicamcnt a aquest tracte 
economic que nosaltres consideram injust que reben les Ba
¡ears i algunes altres Comunitats Autonomes, pero a nosal
tres ens preocupa la nostra, al qual, amb inevitable i neces
saria recurrencia, haurem d'al·ludir tantes vegades com faci 
falta, deixant ben ciar i des del primer moment, que la nos
tra voluntat esta en el dialeg i no en la confrontació. Empe
ro, voluntat de dialeg no vol dir que, en un moment deter
minat, no es plantegin els punts de vista tal com en realitat 
es tenen i es mantenen sense cap tipus de disimul i sense que 
aixo vulgui dir que ens encasellam en unes postures concre
tes i determinades, sinó que manifestam la nostra opinió res
pecte d'aquest punt, i tal volta, a cop de dialeg podríem tro
bar postures que anassin atrecant-se. 

Sé també que poca cosa nova diré que no sapiguen vos
tes sobre aquesta qüestió tan espinosa. A poc a poc, la veri
tat s'ha anat obrint pas i amb alguna dolorosa excepció -
dolorosa per allo que té d'atemptat als interessos balears-, 
ningú ja no diu que és «victimisme» allo que tot el món re
coneix que és una injustícia perpetrada cap a les Illes Balears. 

Fins avui, dema no ho sabem, negant-nos allo que creim 
sincerament que ens correspon. Continuen fins avui sen se 
contestar les nostres propostes, que ja varen ser difícils de 
presentar i mentrestant el contribuent balear continua essent 
el primer sense les contrapartides corresponents, per a no
saltres vetaquí la injustícia. Creim que continuen castigant 
aquesta Comunítat Autonoma, sabent com sabem que tot 
el sistema de finan c;:ament autonomic esta absolutament do
minat per l'Estat. Continuam patint les conseqüencies de la 
infradotació de la nostra hisenda autonomica. 1 que ningú 
no digui aquí aquest argument en contra, que és culpa de 
transferencies mal negociades. També és ben assumit per a 
tothom que ¡'error no és d'aquesta Comunitat, sinó comú a 
totes, al sistema de finan¡;ament, no a la negociació de trans
ferencies. Continua, per tant, essent un «desideratum» el prin
cipi d'autonomia financera que proclama la Constitució. Con
tinua essent una tri sta realitat que el maneig deIs doblers 
públics - que, teóricamenl. hauria d'intentar S Iventar aqucst 
pI' blemes- no es fa des de I'objeclivitat i la neutralital, inó 
que hi ha arbitrarietat i 1110l LS vegades impera el cric ri del 
})dncep de torn, és a dir, continua esscnt vulneral el prim:ipi 
de suficiencia. 

Amb un agravant que creim que s'ha de denunciar pú
blicament i ho hem de fer perque hem d'estar en tot mo
roent vigilants: Pensam, ho veurem els propers dies que el 
Govern Central utilitza el seu poder financer per intentar re
cuperar, per la via de fet, competencies perdudes després de 
la vertebració de l'Estat de les Autonornies. Perque el fet d'una 
autentica indigencia financera a que deliberadament se sot
met a les Comunitats obliga, no deixa altre callÍ, a institu
cionalitzar el pacte i la negociació que substitueixen el Dret 
com a principi rector neutral de la suficiencia propugnada 
per la Constitució. D'aquesta manera va alterant-se sibil·li
nament i substancialment el mateix concepte d'Autonomia, 
es va retallant a cada moment allo que és molt més impor
tant que aquest concepte pur i filosOfic que és l'autogovern, 
cada vegada més a lravés de l'ús i l'abús del poder financer 
de l'Estat. Cada vegada més les Comunjrats Aulonomes de
penem de la subvenció O del eonveni - i, com deia aquell, 
Déu faci que no ens falti- ríns i tot en qualque ocasió per 
atendre competimcíes exclusivament autonomiques, i aixo és 
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tant com dir que no tan sois SC'I1S retallen eJs ingre o, I'aut -
nomia, la no tra capacitat en cls ingressos, sinó que de qual
que manera i ·ibi l·linament e'ns retalla també I'aulonomia, 
la capaci.tat de decidir el que nosa ltres volem en la despesa. 
S'usa el p del" financer de l'EsLal no tan ols per castigar 
o premiar cu funci' d'interessas pOlflics del Oovem, in6 per 
reaJitzar la política que el Oovern vol rcalitzar a la Comllni
[at AulOnoma. D'aquesla manera 'esta desnaturaliLzant la 
mateixa es encia de ll'\uton mia i, de cada vegada mé , e 
redueix el proc1amal autogovern a una mera gestió de politi
ques pensadcs, disscnyades i decictides a!la i no aquí. Per
que, quals vol de vo ·ti!s ho veu lOts els dies, quan hem d'anar 
a cercar un conveni o una subvenció, nomé es pOl anar a 
cercar el aquc!les partides pressupo taries que figuren als 
Pre suposl de l' - ral. Partidcs pressupostaries que ón real
ment de compclencie , la mel!a~ de les vegades lran ·te rid S 

a les omunitat li t ' n me i que 110 hauriell, per lant, de 
figurar al Pressupost de l'Estat, pero s'ha d'anar únicament 
i exclusivament a aquestes, perque si no, la negativa ve per 
anticipat, i, per tant, posen condicions d'ajudes sempre i quan 
es faci una política determinada i no ul1a altra, és a dir que 
se'ns retalla la propia capacitat de decidir en qüestions que 
són competencia exclusiva de l'Autonomia, pero la financ,:a
ció de les quals s'ha reservat una vegada Olés dins el Pressu
post de l'Estat a partides concretes i determinades en \loc 
transferir-les a aquesta altra partida, caixó de sastre que se
ria la del financ,:ament de la Comunitat. Ni tan "Sois -els Ajun
taments veuen l'autonomia municipal tan assetjada com les 
Comunitats Autonomes. 

Aquest tracte injust, aquesta arbitrarietat amb la distri
bució, aquesta reconstrucció de ¡'administració periferica, per
que la Llei de Costes, per exemple, ho és, aquest atemptat 
a l'Autonomia en la despesa, que suposa haver d'acudir ne
cessariament a convenis i a subvencions, i aquest intent gens 
dissimulat de recuperar el poder cedir per la Constitució i 
per l'Estatut, els he de denunciar mentre sigui President de 
la Comunitat Autonoma i mentre no es resolgui el proble
ma. Entre d'altres raons perque la primera obligació de qual
sevol de nosaltres i meya en primer 1I0c és defensar els inte
ressos d'aquest poble, denunciar les injustícies quan es 
cometen i fer tot el necessari per resoldre les dificultats. Si 
a aixo li volen dir «victimisme», que li ho diguin: jo m'estim 
molt més dir'li el més elemental i responsable sentit del deure. 

Davant aixo, quina ha de ser la nostra resposta? Crec 
que la nostra resposta enfront d'aquestes actituds només pot 
ser una: reafirmar clarament la voluntat autonomica d'aques
tes illes i reafirmar-la en un triple front: 

Primer, vigilancia rigorosa davant tot allo que pugui su
posar conculcació de l'Autonomia. 

En segon \loc, reforma estatutaria per a perfeccionar 
I'inacabat edifici autonomic. 

1, tercer, projecció de les Balears cap a un futur que ja 
és girant cantó. 

La vigilancia davant el progressiu retal! autonomic, l'efec
tuam des de l'únic Iloc que podem fer-ho en una democra
cia solvent: des del Dret. Precisament per aixo hem impug
nat els Pressuposts Generals de l'Estat davant el Tribunal 
Constitucional i per aixo mateix hem presentat el correspo
nent recurs d'inconstitucionalitat contra una Llei de Costes 
que creim que si bé té aspectes que poden ser encertats i fa
vorable, envaeix impudorosament les competencies autono
miques, com ja férem amb la Llei d'Aigües, per les mateixes 

raons. I exercim aquesta vigilancia constant, encara que de 
vegades ens vegem sotmesos a pressions financeres, com ens 
va passar amb les vivendes de protecció oficial, malgrat que 
hem vist amb satisfacció com els tribunals donaven la raó 
a les nostres tesis i rebutjaven aquest procedir inadmissible. 
~autonomia consagrada per la Constitució i per l'Estatut és 
una qüestió de principi que no POl' cecliJ de cap manera a 
raons d'oportunisme polític. É I er ah6 que, sense comple
xos i amb bon pols, hem sol·licilal l'empara de la Justicia 
quan hem considerat que qüe Lion greus i serioses de la nos
tra autonomia havien estat conculcades. 

1 si les nostres demandes continuen essent sistematica
ment rebutjades, esperam que no sigui aixÍ; i si el rebuig ve 
amb l'únic moti u ni excusa que dir-nos que som la c.A. amb 
renda per capita, més alta, els recursos contenciosos davant 
els Tribunals de Justícia proliferaran, per bé que aquest no 
volem que igui el nostre Laraona. 

Es seg n apartal ~s la Reforma de I'E talul, i é un illn
bit de projecci autonómica que val la p na di ~lItir. Pens 
incerament que I hem de plantejar eri samenl, 'en e dema

gógies ni conces i ns a oporlunismc polític que ·'ulilí lzen 
el die aban ' del debat quan e vol crear una corlina de 
fum, sense concessions a I'oportunisme polític, si ho feim així, 
aleshores sí que la reforma del nostre Estatut ens servira per 
aconseguir els mateixos sostres competencials que les auto
no mies via artide 151. No entrarem en temes que no siguin 
estrictament els d'ampliació de competencies, ni tampoc no 
reiterarem un debat que d'una manera no suficientment am
plia es va plantejar ja en aquesta Cambra fa molt poc temps. 

Pero sí volem deixar ben ciar una serie de punts. En 
primer 1I0c que la possibilitat o la conveniencia de la refor
ma de l'Estatut s'inicia el dia del Debat d'Investidura d'aquest 
Govern, en el qual tímidament suggeríem la conveniencia 
d'entrar a un estudi seriós, amb tot el temps que fes falta, 
de la pos ibi!ilal de reforma d'aquest E tal ll l. En segan lloc, 
que cada vegada que jo em refereixi, com a overn, a refor
ma de I'E latu! pensin que ho faig únicameot a tOl a1l6 que 
faci referencia a sostre competencial, que mai n entrara el 

ovem, com a lal overn , a parlar de la reforma de 1' · la
LUl, en el mé ampli senLil de la paraula, perque consideram, 
de d'aquell dia que en el Debat d Inveslidura així ho 'ugg • 
rírem, la cOl1veni.cn.cia i la necessitat que si s'ha de reformar 
l' statut ampliament, siguin les force poliúques, i no el 00-
vern, Ic que duguin aque 1 eSludi, iguin les rorces palíLi
ques le que cerquin la major voluntat de con en. i mai el 

overo en!ri, en la me ura del pos ible, i només en tan que 
l'orl1}am par! d' unes force políLique en aqucsl debat. 

és cen que no podem ignorar que hi ha critique i re
servc. d'a lttune forces rolfriques davan! un proiect refor
mador re. ervc que e. martife 1 n es encialmenl en l'el1unciaL 
de consolidem allo que lefilm I no anem Olés enlla quan certs 
a pecLes de l'E "lalul no són encara de nvo lupal . 

Pens que aquestes re erves són infundade ,que . n pro
bablement una con eqüencia de la disciplina de parti! i no 
d'una reflex.ió ponderada deis fe! . En primer Iloe, perque 
qualsevol iSlema, en aque L cas el i tema autonómic no és 
una cxcept:i.ó lendeix a perreccionar- e d'acord i en direcció 
al . eus principio in pirad r. La tendencia de !'Autonomia, 
d I'alltogovern és exercir aquesta precisa aulon nlla . l)'aqui 
que la no otra tend¡\mcía igui de desplegar tote le po sibi!i
lal que ens uggereix la nost ra ConsliLUció. Sense cl11ocion 
dev les ni irraciona lismcs, inó amb s ssec i de. de la in-
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tel·ligencia que aporta la racionalitat. 
L;autonomia no en absolut &<; un procés seqücncial, en 

virtut del qual cada estadi depen de la plenitud que s'ha acon
seguit a l'anterior, sinó que és un , ·le polític, conscient i de
liberat, que ens instal·la en el fet autonomie. l preeisament 
perque no és un proeés dialeetic, és per aixo que resulta irre
lIevant la relació entre sostre competencial/grau actual de de
senvolupament autonomic, grau, d'altra banda, que sistema
ticament i únicament es refereix a la qüestió pendent de 
Consells Insu)ars. 1 jo no cree que hi hagi ningú que pugui 
sostenir amb solvencia que aquesta assignatura quasi ja no 
pendent deis Consells impedeix o dificulta l'ampliació de les 
competencies estatutil.ries perque no té res a veure. 

Sigue m seriosos i plantegem els problemes on n'hi ha 
i quan es produeixen, peró no utilitzem subterfugis tan fra
gils per a impedir que les Balears arribin a la plenitud auto
nomica. 

Perque, a més, jo em deman que hem de consolidar? 
Sincerament, i a pesar que molts pensin el contrari, cree que 
hem demostrat que administram entre tots millor els recur
sos que no l'anterior sistema centralista. Hem provat que amb 
més pocs doblers feim més coses i millors: En carreteres, en 
sanejament, en fiscalitat, en sanitat, en turisme, en cultura. 
Aquesta gestió ens permet reclamar majors competencies i 
major autogovern. 

1 si en totes les parcel·les transferides hem demostrat més 
eficiencia i més bona administració, em deman que hem de 
consolidar abans d'embarcar-nos en I'aventura reformadora 
de l'Estatut. 

L;única cosa que cree que s'ha de consolidar no és l'Auto
nomia, la nostra capacitat d'autogovern, sinó les conductes 
d'un Govern i els seus mecanismes de finan~ament fins a ins
tal ·lar-Ios en la justícia i no en I'amiguisme, en I'eguitat i no 
en el c1ientelisme. 

1 ja sé que quaJcú dira que, Estatut en ma, es Jlodrien 
aconseguir, de fet, cotes competencials paregudes sense ne
cessitat de recórrer a una reforma. 1 potser sí, pero l'expe
riencia de tots aquests anys ens mostra que és absolutament 
impossible anar cap a majors nivelIs d'autogovern davant una 
administració que no pensa en absolut ampliar sostres, que 
fins i tot, com ha denunciat algú des d'aquesta tribuna, mos
tra documents per als propers anys i plasma perfectament 
que no hi ha voluntat de transferir ni una -sola competencia 
més a ningú, i que no tan soIs no pensa cedir cap parcel·la 
del seu poder, sinó que pensa més bé com i de quina mane
ra pot intentar recuperar-les. D'aquí que no ens queda més 
remei que transitar per la via reformadora de manera que 
la nostra Autonomia pugui perfeccionar-se i arribi a la ple
nitud competencia!. 

Pero, a més arnés, anam cap a un futuro 
1 una vegada que hem contextualitzat políticament i fi

nancerament aquest ara i aquí de la nostra autonomia, crec 
que tots estaran d'acord si els die que les nostres illes no po
den estar condicionades pels capricis de la política ni pels 
jocs florentins d'un poder que s'ha convertit en un fi en sí 
mateix i no en un rnitja per atendre demandes dels ciutadans. 

Mentre ens planyen els doblers i les competencies, men
tre interpel·lam el Govern Central per la manera que té de 
tractar aquestes terres, i mentre mantenim i mantendrem amb 
voluntat seriosa i ferma, incansablement dialegs i obrim vies 
per a una difícil, pero no impossible, entes a, Mallorca, Me
norca, Eivissa i Formentera segueixen el seu ritme que no 

entén de disputes polítiques. La vida continua, els proble
mes que planteja la propia dinamica social esperen solucions 
i el segle XXI que ja guaita a I'horitzó reclama de la nostra 
societat i de les institucions que la governen i la representen, 
respostes concretes i eficaces. 

Per aixó, senyores i senyors diputats, tenguem o no com
petencies, venguin o no venguin més doblers de Madrid, no
salo"es seguircm endavant amb els nostres propis mitjans i 
amb les nostres própies idees, i farem impossible que I'escle
rosi que alguns deistgen -si més no ho sembla- acabi per 
ofegar la nostra Comunitat Autónoma. 

Per aixó mateix, el govern ha elaborat un ambiciós Pla 
Extraordinari d'Inversions, els detalls del qual no explicitaré 
aquí, pero la filosofia i les Iínies generals del qual sí que vull 
presentar a la consideració de la cambra, per poder-les deba
tre avui o dema. 

Peró comencem pels problemes. 
La prosperitat de la nostra Comunitat Autónoma, els 

nivells de renda europeus que tenim i la superació de la crisi 
económica que ha afectat Europa en general i Espanya en 
particular no ens han de fer oblidar tota una serie de desa
justs que continuen planant sobre les Balears. 

Som, certament una econom\a desarticulada i condicio
nada per la integració insular de la Comunitat Autonoma. 
La nostra estructura economica continua monograficament 
a I'entorn del turisme. Aquest turisme que ens planteja cara 
a un futur no pocs interrogants. 

1 una demanda més qualificada que exigira una oferta 
també més qualificada. L;agricultura, com a activitat econó
mica tradicional en el passat, es veu expulsada en aquests 
moments de les nostres illes pel sector terciari per una ban
da i per la política agraria de la CEE per una aItra. La in
dústria pateix res conseqüencies de la insularitat i del predo
mini turístico 1 les nostres infastructures -carreteres, 
prove'lment d'aigüe, anejal11ent-continuen reclamant un 
perfeccionament, una l110dernització i una adequació a les 
exigencies c1'una economia c1inamica i expansiva com la nos
tra en to! el que e ' fad no basta. Tots aquests gran s proble
mes continucn aquí i cOl1stit.ueixen un repte que la Comuni
tat Autónoma cap al futur, un repte a assumir, amb 
independencia deIs avatars de la política autonomica del Go
vern Central, de I'augment eventual deis sostres competen
cials O de les hipotetiques reformes estatutaries. La societat 
ens exigeix solucions i res postes, i n'hem de donar. 

1 n'hem de donar, ho hem defer d'acord amb els princi· 
pis i amb les filosofies que, des del primer l11omenl, han ins· 
pirat el Govern que presidesc, altra cosa eria enganar-nos 
Una caricatura interessada d'aquesls pril1.cipi i d'aquesta fi 
losofia que ens inspiren descriu I'estat autonomic que defen 
sam com una especie d'estat mínim, que equivaldria a UI 

estat inefica~, a un estat incapa~, a un estat fugisser. 
Jo cree que quasi no valdria la pena dedicar uns minut 

a desbaratar aquesta caricatura tan burda, si no fos que aixi 
ens serveix per a precisar els gran s eixos a l'entorn deIs qual 
gira la política del govern autonómico Si H<estat mínim» é 
apostar per la societat civil i no per l'omnipresencia estatal: 
si H<estat mínim» és un acte de fe en la llibertat de l'individ" 
i no en la inervenció asfixiant del poder; si H<estat mínim 
és defensar una societat tan desregularitzada i desburocratiJ 
zada com sigui possible, i no una societat reglamentada dt 
de dalt; si H<estat mínim}} és sostenir el caracter subsidia 
de ¡'estat i la preeminencia de la persona humana, llavors 
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'que ens declaram parlidaris fervents de l~(estat mínilU». 
Pero a llo que no és en absolut H<estat mínim» és aban

dó de re ponsabilitats i entronització de la incompetencia i. 
de la ineficacia. U<estat mínim» no és una cosa buida de COnl

petencies sinó a umpció d aquesl compelencies les seves 
nO en absolu t le ele la societat. Per aixo el Govern de la 
Comunita! ha d'acompLir amb efidlcla les funcions que Ji per
loquen, i per aixo la omunitat Auton ma ha d'assumir sense 
complexos les parcel·les de poder que la ocietat li deposita 
a les manso Amb aixo vuIJ dir que el meu govem té m II 
ciar quine coses ti reclama i li exigei la socielal balear. 1 
per donar una resposta acomplida, ha elaborat aquesl pla 
cxtraordi ll ari d'inversions que nO és en definitiva, més que 
una re p ta re pon able a les demandes de la sociclat civil 
en algun seclor. , una re posta a alglLllS sectors concret " per' 
preciSamem de I'exil d'aquesta política económica depen po
der donar respo la a le allre exigimcies justes en el camp 
de la sanitat, la cultura, el transport, els serveis. 

Peró si parlam d'un Pla Extraordinari d'Inversions, tant 
en el suposit que fracassin les negociad n plantejadcs o, rins 
i tot, Déu ho faci, en el cas que pro perin, la recerca deis 
mitjans economics, en aquest ca ,e companiria enlrc les 
administracions, no tenim mé remei que acudir a I'única via 
raanable que tenim a l'abast: l'endeutament. No ens ha de 
retgirar la paraula endeutament, excepte que darrera aquest 
retgirament s'amaguin altres motius que no tenen res a veure 
amb la realitat p.olítiea, i sí amb dificultar I'acció política. 

No ens ha de retgirar l'endeutament 'per dues raans. Pri
mera, perque la nostra és una comunitat amb un nivell baix 
d'endeutament, qualcú diria que baix en eomparació amb els 
nivells d'altres Camunitats Autonomes, pero crec que el rao
nament de comparació amb altres, I'hem de deixar de ban
da. I segana, perque allo que ha de preocupar de l'endeuta
ment no és el fet d'acudir al credit, sigui de la quantia que 
sigui, sinó la destinació a que s'afectanl el deute. Si un en
deutament s'aplicas a subvenir les necessitats de les despeses 
corrents, seria irresponsable i pertorbador. Pero un endeuta
ment que es practica per a la inversió és un endeutament que 
apunta cap a la rendibilitat i no a la consumpció. En aquest 
cas, el paral·lelisme amb I'empresa privada, sempre presidida 
per una racionalitat económica implacable, és, en aque t cas, 
pertinent i encertat. Hi ha una diferencia notable entre l'em
presa que acut al mercat deis doblers per financ;ar-se le in
versions i ['empresa que hi acu t per financ;:ar co to d'explo
lació. La mateixa cosa podem dir d'aquesta empresa pública 
que és qualsevol estat, incIos atendre les infrastructures és 
la primera i la més important funció i obligació de qualsevol 
administració, inclosa I'autonomica. 

~agricultura és, de tots els sectors economics, el que tra
vessa una crisi més aguda. 

I la saspirada diversificació de la nostra estructura eco
no mica passa fon;:osament pel rellanc;ament d'una indústria 
que té possibilitats certes, si sabem unir la iniciativa empre
sarial i la incentivació pública. Invertint en aquest;; tres sec
tors, obtendrem un efecte multiplicador que repercutira so
bre la resta de I'activitat economica i atendrem una major 
i millar qualitat de vida deis nostres ciutadans, i els dona
rem uns millors serveis a tots els altres camps. 

Pel que fa a aquestes Balears que volem dissenyar per 
a I'any 2000, pareix ciar que una xarxa impecable de comu
nicacions viaries és una condició sense la qual no tan soIs 
per a impulsar el desenvolupament i millorar la qualitat de 

vida ciutadana, sinó per a mantenir satisfactoriament l'ac
tual nivell d'activitat. 

Malgrat les millores que hem fet durant aquests anys 
d'autonomia i que són a la vista de tothom, el cert és que 
la nostra xarxa viaria té encara una pato logia que podem 
descriure en Iínies generals de la manera següent: absencla 
total o parcial de drenatges, obsolescencia de les obres de 
fabrica, gran quantitat de antigues parets seques que obli
guen a limitar la carrega i urbanització de fet deIs trams que 
travessen els diferents pobles de les Illes. A tot aixo hem d'afe
gir la dada que vostes coneixen massa: la matriculació de 
nous vehicIes creix, augmenta el transit i la temporada turís
tica eleva a l'enesima potencia la intensitat i la densitat de 
la circulació diaria. Les conseqüencies d'aquest panorama són: 
increment deis accidents com a fruit de la inseguretat viaria, 
lentitud en general de tot el sistema de comunicacions i cost 
elevadíssim en consum de carburants. 

Acondicionar e1s accessos a Palma, construcció a Ma
llorca de I'anell comarcal, acabar I'eix Inca-Manacor, habili
tar els accessos a la costa i als nuclis turístics, mili orar els 
trams Esporles-Banyalbufar i Deia-Sóller, acabar I'eix Maó
Ciutadella, culminar la xarxa basica de Menorca amb la mi
llora del tram Maó-Fornells, desdoblegar la ronda d'Eivissa, 
millorar el fort de la d'Eivissa-Sant Josep-Sant Antoni, crear 
una segona ronda a Eivissa ciutat, crear la ronda de Sant 
Antoni i construir I'alternativa Eivissa-aeroport, vetaquí a 
grans trets els projectes que pretenem escometre amb el Pla 
Extraordinari d'Inversions a l'ambit de les carreteres. 

Amb aixo volem aconseguir uns objectius que podem 
sintetitzar així: solucionar el problema deis accessos als nu
clis de més transit; acostar els nudis de la costa als trams 
en bon estat; solucionar problemes que es deriven de ¡'actual 
xarxa arterial de Mallorca, creant I'anell comarcal i obviar 
el pas de carrete res importants pels nuclis urbans. Objectius 
tots, reclamats per una ciutadania que ens exigeix als poders 
públics solucions rapides i eficients a uns problemes infras
tructurals que duen massa temps pendents. 

1 si aixo és valid per a Carreteres, el fet que I'aigua cons
titueix una de les qüestions prioritaries d'aquestes IIles és, 
també, un fet conegut amb escreix per aquesta Cambra. A 
Mallorca I'afluencia turística i la demanda agraria han pro
voca! els problemes que tots vostes saben: sa linilzació deis 
aqüifers, impOlabilitat de I'aigua per a l con um i el fantas
ma del racionamclll que cada any vola per damunl els nos
tres caps. A Eivissa la situació és encara pitjor. 1 a Menorca, 
encara que té una problematica distinta, s'ha de preveure que 
en un futur no passi el mateix que ha passat a Eivissa i a 
Mallorca. 1 a aquest panorama de recursos escassos, hem 
d afegir el problema de la contaminació a través del aboca
ments, la qual co a, en una economia turística com la no -
Ira, CQI1S!ilUeix un alemptat, no ja a UIJ equi libri ecológic 
que hem de preservar, inó a la mateixa racionalital econo
mica que atol)sella mantenir en bon e tat aquesl bé turíSlic 
que . ón les no tres co le i la mar. 

' s per aixo que les actuacions i inver ion ' previstes en 
obres nidrauliqu apunten a l [ripl obje tiu d'ulilització ra
cional d'un bé esca com é I'aigua, mitjan.;anl la depuració 
i posterior reutilització, d'una millora deis aqüífers a través 
de la recarrega artificial d'aquests amb aigua depurada, i la 
creació en tot cas de zones de regadiu que rendabilitzin I'ac
tivitat agraria. També amb aigua depurada. 

Pel que pertoca a I'agricultura i la ramaderia balears que 
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constitueixen els sectofs amb un fut Uf més incer! i més pro
blemaric, tampoc no és cap secret per a ningú. En aquest 
sentit, participam exactament de la mateixa problematica que 
pateixen les societats avan¡;:ades del mercat comú europeu. 
1 el mateix que fan aquestes societats avan¡;:ades, és just que 
ha facem nosaltres dirigint la nostra atenció cap a un sector 
que, ahir mateix, era la columna vertebral de l'estructura eco
nomica balear i que avui duu camí de desapareixer, si no 
hi actuam energicament. 

Crec que és balder proposar-los una reOexió sobre l'evo
lució de la participació del sector primari en el Producte In
terior Brut regional o sobre quin ha estat el procés de reduc
ció de la renda deIs agricultors o sobre quina és actualment 
la piramide de població agraria a la nostra terra, tots són 
temes que la Cambra coneix amb escreix. El cert és que hi 
ha una serie de greus problemes estructurals i d'organització 
que han de ser tractats pels mateixos agricultors, per supo
sat, pero també per l'administració autonomica en tates aque
Bes parcel·les que són competencia seva. 

És per aixo que el Pla d'lnversions apunta a canviar un 
panorama agrícola i ramader, el desenlla¡;: del qual és molt 
ciar, si no actuam amb celerilar: la dcsaparici '. Transformar 
zones de seca en zones de regadiu mitjan9ant la utllització 
de les aigües depurades; l'estalviar costos introdujnt canvis 
a les tecniques de cultiu; inve ligar i aplicar el re ultat de 
les investigacions a I'ambit del material vegetal; fomentar I'as
sociacionisme agrari com a metode per a combalre el mini
fundisme estructural del nostre carnp i aqueixa tendencia in
dividualista que té el pages de le nosrre lerres' incitar a la 
creació d'una indústria agroalimenUlfia amb participació deis 
productors; promoure l'agroturisme selectiu i qualificat com 
a meto de complementari de rendibilització del camp i de fi
xació de nuclis pQblacionals, vetaquí els objectius del pla in
versor elaborat pel Govern. 

1 finalment, el darrer gran eix d'aquest Pla Extraordi
nari que contempla les Balears de I'any 2000 és el referit a 
la indústria. Ja advertíem abans l'efecte «expulsor» que ha 
tengut el seétor tereiari sobre una indústria que, en alguns 
casos, tenia una gran tradició a les nostres llles. Excepció 
feta de la indústria bijutera i la de l'alimentació, deixant a 
part la construeció que va per aJtres camins, les aIres indús
tries o han desaparegut o són en vies de desapareixer. 

La cosa més greu és que, en no pocs slibsectors indus
trials amena¡;:ats hi ha certament el material necessari per a 
reIlanc;:ar una acüvitat industrial que té tradició i «know how» 
i que podria recollir molt bé els excedents empresarials gene
rats pel turisme. E l calCat, la marroquineria, la confecció en 
pell, el m.oble, el brodat o la moda, són activitats que, en 
potencia es poden rellan¡;:ar, si abem combinar I'associacio
nisme. el disseny j el marketing i sen e que en cap moment 
la insularitat no constitueixi obstacle in aJvable perque siguin 
prosperes i desenvolupades. 

1 amb aixo cree que hem arribat al punt final d'aquesta 
exposició sobre com esta, com volem la nostra Comunitat 
Autonoma per a dema. Una exposieió -i em remet a alIo 
que he dit al comenc;:ar- qllle més que repetir balanc;:os ja 
coneguts o insistir exclusivament en l'assignatura pendent del 
fmanc;:ament, ha volgut presentar a la consideració de la Cam
bra una política de futur que hem de comenc;ar a practicar 
avui mateix. Les inversions i els esforc;os d'avui seran riquesa 
i benestar dema. 1 les Balears que volem per un futur que 
ja és girant cantó no es construeixen des de la passivitat ni 

esperant uns doblers que s'han entestat a plimyer-nos, sinó 
des de la decisió d'anar endavant, amb els nostres propis mit
jans exclusivament amb aquests, si fos necessario 

Moltes gracies, senyor President. Moltes gracies, senyo
res i senyors Diputats. 

EL SR. PRESlDENT: 
Se suspen la sessió que recomen¡;ara clema, dia 24, a 

les 10 i mitja del matÍ. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, bon dia. 
Recomen¡;:a la Sessió. Correspon en aquest punt iniciar 

el torn d'intervencions deIs Srs. Portaveus deIs Grups Parla
mentarís que hí vulguin prendre parto Per part del Grup Par
lamentari MIXT té la paraula el Diputat Sr. Caries Rieci . 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Bon dia, Sres. i Srs. Diputats. 
Sr. President Cañellas, les seves paraules d'ahir ens han 

fet analitzar la nostra situació socio-eeonomica a veure si 
d'una vegada prenim un camí amb decisió. I.:analisi hauria 
de comenc;:ar per veure que l'economía espanyola creix cada 
di a, pero no hem d'oblidar que el principal motiu ve donat 
especialment perque ens trobam dins un tren d'una econo
mia general i ens impulsa cap envant i hauríem de dir que 
anam pujant, que Espanya va creixent a pesar de, a pesar 
de, í hauriem de dir que va creixent gracies al sacrifici deIs 
treballadors que li han sabut donar suport, i és un gran me
rit indiscutiblement, sacrificar-se perque un Govern tiri en
davant unes línies en les quals el vertader sacrificat d'aquest 
avan¡;: economic d'Espanya segurament és el treballador, i el 
petit treballador segurament més que els altres. 

Com deia, ens trobam dins un tren europeu, mundial, 
que avam,:a l'economía i ens arrossega. Fíns i tot també hem 
de considerar que aquesta pujada nostra, que segurament és 
més important que la d'alguns paisos en relació amb els punts 
pujats, també és deguda a que ens trobavem més avall, o 
sigui que, en definitiva, no die que no hi hagi un merit per 
part nostra, pera hem de reconeixer que els vertaders merits 
moJtes vegades són deguts a l'entorn i no a la nostra propia 
execució. 

Aquesta economia galopant que tenim avui en dia a ni
vell mundial també ve en gran part determinada per l'exorbi
tant liquidesa financera. Avui potser que els treballadors ho 
passin una mica malament, com deia abans, o bastant mala
ment, pero l'economia finan cera del món és prospera, hi ha 
doblers per tot arreu i aixo és degut segurament per les ex· 
traccions del petroli, d'alguns pai'sos que han de posar foro 
¡;osament els doblers enmig del carrero El desenvolupamen· 
deIs pobles ja no és produi't només pel comer<; i la tecnolo 
gia, avui el moviment és impulsat sobretot pel món de le; 
finances, que en molts de casos és un món una mica perilló 
perque a vegades se'n du la riquesa, no la crea, senzillamen 
se l'emporta. 

No vull dir amb ac;o que sigui dolent que vengui aque~ 
tipus de riquesa, és bo, pes bo sempre que no sigui senzi11~ 
ment una operació comercial que ens pren tota las riques 
i desapareix, és bo mentre formi part de la mateixa econc 
mia d'on vagi a parar, sigui n les Balears, sigui Espanya, sigl 
Europa. No és la meya intenció pretendre dirigir la macn 
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- econonlia que ens envolta, pero sí crec que ens devem col-Io
!ear en la millar situació, perque el corrent que deiem és ine
~vitáble, ningú no pot evitar aquest corrent, per tant si ens 
coJ.locam bé i som capar,:os de planejar la nostra situació 
en' un Iloc determinat podem, si més no arribar just alla on 
volem, sí preveure on anirem. 

La forr,:a de I'economia del nostre entorn és avaluada en 
tots els seu aOlbils, pero especialment a nosaltres ens inle
ressa veure-Ia en els camps lu ríslics, de I'agricultura i de la 
indústria perque són c!s lres puntals que possiblcmenl i ba
~irllm (' nr en<; afecten . 1' · dmini ~lraci ó . p r ¡¡¡;oo. ha de dona r 
supon a la e mpelilivit3l' avui , és obligat que l'Admini. lra
CIÓ sigUI dinlre, no j a per manar com si Jo un pare, peró 
sr per dirigir i controlar el rtIt ur. Que ha de propiciar el no • 
tre Govern , en aquc L cas'! A p ar, amb o sense el Govcrn 

entral de Maclrid , 3<;:0 h hem de tenir ciar, una· política 
d'oferta de qualitat, tecnologia propia en modernitat i dis
seny i tot amb la rapidesa que ens demana el gran factor 
deIs nostres dies, la in formació. Sense tenir informació, sen
se tenir vertaderament una informació immediata deis movi
ments socio-economics mundials, avui en dia ningú no pot 
programar res i qui intenta programar sense aquestes consi
deracions tira trets a I'aire i tal vegada per casualitat encerta
ra alguna cosa, pero en definitiva mai no sabra el que encerta. 

l:economia oberta deis pa'isos del nostre entorn eco no
mic obligara a grans moviments, moviments que repercuti
ran en nosaltres indiscutiblement, com és quasi segur la cai
guda del dólar ame rica, que permetra als Estats- Units 
'a'America estar en línies competitives en la Huita que ja s'ha 
entaulat amb I'economia del Pacífico Aquesta lluita sera molt 
dura, perque el Pacífic tampoc no es podra permetre perdre 
la part del pastís més important que hi ha avui en dia en 
el comen;:, com ho és Europa. Per tant, sera Europa el camp 
de batalla, i ar,:o no ho hem d'oblidar ningú de nosaltres si 
volem projectar alguna cosa. 

Per bé o per mal, tampoc no podem oblidar que tenim 
I'obertura d'uns paisos de l'Est, paisos que es deien comu
nistes fins ara i que cada dia sembla que hi ha un cert trans
vassament en el pensament que obligara als paisos del nos
tre entorn afer intercanvis que, més que económics, seran 
decisions purament de transvassaments i canvis de materies 
primes i productes acabats i elaborats. Tot ar,:ó, on ens dura? 
Ens dura segurament a una possible reconversió d'estrenyer 
el cinturó de I'economia d'Europa, i a<;:o també ens afectara, 
afectara el turisme, afectara la nostra agricultura, ho afecta
ra tot, a<;:o són coses que hem de preveure. 

Aquest possible programa no ens pemlcl d'eslar ma ns 
plegades esperant a veure que farem el 92, ni tan sol podem 
esperar el 90. En tot a<;:o el Govern Central no té projecles 
per a nosaltres, i dic el Govern Central de Madrid, perque, 
ciar, a vegades ho hem d'aclarir, ja en tenim prou nosaltres, 
ja és bastant, ar,:o ho diuen i es basen en la ximplesa que 
la nostra renda per capita és polida, la renda per capita de 
les nostres iltes és sempre de les més al tes, i a<;:o pareix mo
tiu de marginació finanr,:era per part del Govern Central, alias 
PSOE. 

Pel que veig al Govern de Madrid no li deu importar 
el més mínim I'analisi de considerar d'on surt aquesta renda 
i si un deIs seus principals factors és la venda del nostre pa
trimoni, de la bellesa, de l'ecologia, de la nostra forma de 
vida, en definitiva la venda del nostre patrimoni material, 
social i fins i tot diria espiritual. Pel que veig haurem de viu-

re sense patrimoni, sense possibilitats de crear riquesa, per
que es girin en pla misericordiós i decideixin ajudar-nos a 
no morir. Ja és hora que els diferents Grups Parlamentaris 
de Balears, i vull repetir ciar ar,:o, de Balears, se sumin en 
un esfon; comú per projectar el futur creador de benestar, 
que posi en marxa la maquina de la voluntat i la feina en 
la qual les idees de tots -perque no és patrimoni de ningú 
d'aquí dins en particular-convergents i amb el seu ideal comú 
puguem aconseguir aquest benestar social i economic. 

Hauríem d'estar farts, vertaderament farts de castigar i 
bloquejar el treball, les iniciatives o els consells que fa I'Opo
sició envers el Govern o el Govern contra l'Oposició. Feim, 
aquí una Iluita de boicots contínua i ar,:o cree que s'hauria 
d'acabar, hauríem d'estar farts d'aquí dintre, d'aquest ti pus 
d'actuacló, ja hauríem d'estar disposats a canviar aquesta ac
titud, és ben hora ja que els governants escoltin, no amb hu
miliat, sinó que escoltin senzillament i aprofitin tot allo que 
digui I'Oposició que sigui pel bé general, de la mateixa ma
nera que l'Oposició no hauria d'oblidar, que ho oblida mol
tes vegades, que el Govern avui present va guanyar les elec
cions democratiques, és ben hora que ho comencen a veure. 

Aquí tenim la sort -i és una sort- que no governa 
avui un Partit amb majoria absoluta. Dic que és una sort 
perque no passa ni pOl passar el que passa a altres bandes, 
on l'arrogancia i la prepotencia de les majories absolutes obli
den, fins i tot menyspreen qualsevol opció, idea o ajuda de 
l'Oposició, convertint-se al final en simples enemies. Peró 
aquest no és el nostre cas, aquí podem molt bé fer feina junts, 
certarrient hauríem d'oblidar les ordres manda feines centra
listes d'alguns grups polítics que lIuny d'entendre les nostres 
il·lusions i necessitats pretenen utilitzar-nos eom a part del 
seu parcial entendre polític. 

Amb ar,:o no vull dir, i que ningú ho entengui, una falta 
de capacitat solitaria per part nostra, ja que en un país mo
dern i democratic ningú no podra mai desentendre's d'un tot 
i com a tot vulI dir les diferents parts d'Espanya, pero com 
un tot amb la independencia suficient de totes les Autono
mies on la gestió per la creació de riquesa i les millores so
cials sigui n assolides per la seva gent d'acord amb la seva 
própia idiosincrasia, no amb la idiosincrasia d'uns senyors 
lIunyans de nosaltres que no coneixen la nostra problemati
ca com la coneixem nosaltres cada día. 1 ara, Sr. President, 
tal com vosté va dir ahir, I'expressió peró amb seny i ferme
sa, no facem més teoríes. 

Veig bé que el Sr. Forcades i tots els Consellers un da
rrera l'altre insisteixin cada dia a les portes deis Miniseris, 
a Madrid, demanant el que volem i dema, una vegada refor
mat l'Estatut, no acceptarem facilment l'abús del poder del 
Goverri Central, que amb les seves negatives constants ens 
du a una impossibilitat d'autogestió fins a voler-nos veure, 
com va dir el Sr. President ahir, quasi humiliats reclament 
el que és nostre. 

Avancem i no posem ja més frens a la qüestió, perque 
tal com he dit ja al principi, és una necessitat, facem ja un 
pla de futur, peró facem-Io seriosament ja. No demorem més 
el canvi necessari de les estructures que permetin desenvolu
par de veritat i recuperar la nostra indústria, que cada dia 
sabem positivament que va més malament, modenitzem-nos 
i avancem en el desenvolupament total del nostre camp, 
preparem-nos per a la possible epoca de les vaques naques 
del turisme, comencem de veritat el futur creatiu i no depre
dador, que és el que en molts de casos hem fet fins avui. 
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Refermem la nostra cultura com a punt de partida de la re
cerca del~ 1l01lS horilzons i que tol aco sigui la base de les 
millores social s, que de seguir pel camí que seguim 
serien cada vegada mes lmposslbles. Sense tnVerSlO, sense lll

versió dirigida a la creació de riquesa no hi ha cap possibili
tat de fer programes ni accions socials, més bé el contrari 
I'autoconsum ens du a minvar cada día les possibilitats d'una 
societat amb un benestar social, I'autoconsum ens arrosscga 
cada dia més per avall, fins i tot en les possibilitats flltures, 
no tendrem possibilitats flltllres si no cream riqllesa. 

I.:alltoconsllm d'avui ens du a destrossar els nostres pa
ratges ens dll a infectar les nastres aigües a les costes, es dur 
fins i tot a es\lenegar la nastra convivencia, cada dia sentím 
aquest separar de tota la nostra societat dia a dia. El futur 
deis nostres fills no pot esperar més, pero si avui aquí no 
estam disposats tots els que representam el poble balear i 
ajuntam el nostre esfon; dirigit a un sol objectiu convergent, 
democn'Hic i amb independencia deIs que preténen alinear
nos en contra del bé de les nostres i\les haurem perdut el 
tren i deixarem perdre I'oportunitat de ser una nació amb 
capacitat de generar riquesa suficient per a nosaltres i so
brant per continuar col·laborant amb la resta d'Espanya per 
ajudar als menys afavorits i als que més ho necessiten. Som, 
al cap i a la fi, un país amb diferents naciónalitats, ho po
dem demostrar, tenim capacitat per demostrar-ho, pero, ciar, 
també ens ho han de deixar fer. 

Avui la voluntat d'aquí és aquesta. Per tot a<;o, Sr. Pre-· 
sident, Srs. ConselIers, Sres. Diputades í Srs. Diputats, anem 
per feina ja. 

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

raula el'"portaveu Sr. López Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
El Grup Parlamenlari del PSM i de la coalició electoral 

EEM, formada per Esquerra Unida i el Partit Socialista de 
Menorca, en el moment de comen<;ar aquest debat vol signi
ficar que en els sistemes democratics el Debat General sobre 
I'Estat de la nació és sens dubte un deIs moments més relle
vants juntament amb el Debat de la Llei de Pressuposts, un 
deIs moments més rellevants de la vida parlamentaria. 

Es fa molt enfora de ser un caprici de l'Oposició, aquest 
debat, sinó més tost un deure del Govern i una obligació de 
la Cambra presentar i debatre respectivament la sitl'ació que 
té la societat de les IlIes Balears, quin és el balan<; de I'any 
que ha transcorregut des de I'anterior debat, quins aspectes 
han millorat, quins han empitjorat, quins són els reptes que 
tenim plantejats i quines solucions s'hi proposen. 

Volem dir, ido, que es tracta d'un debat important i 
transcendent, que si es fes bé hauria de revertir positivament 
en I'acceptació del va lor d'aquesta primera institució de re
pre entadó democratica deIs pobles de cadascuna de les IIIes. 
Com va escriu re Miquel deIs Sants Oliver, «la política no és 
la vida, pero mohes vegades és el Hit per on corre; no és 
el cos, pero és el sistema nerviós que el beHuga». Si feiem 
cas d'aquestes paraules i les aplicavem al discurs que fa vint
i-quatre hores va pronunciar aquí el President de la Comu
nitat Autonoma, podríem creure i afirmar que la vida deIs 
ciutadans de les Illes Balears no corre pel sale cavat pel 00-

vern de les llles Balears i, alió que és més greu, que el cos 
social del nostre arxipelag es troba a morts, manca! de nervio 

En efecte a<;o es podria desprendre de I'exposició del Pre
sident Cañellas; aquí, a les IlIes Balears, no hi hauria segons 
ell altres problemes que els derivats de la incomprensió del 
Govern Central envel's la nostra Autonomia, no hi hauria al
tres problemes que el fe! que les IlIes Balears aporten més 
que no reben als Pressuposts Generals de l'Estat i, per tant, 
de la necessitat d'un pla extraordinari d'inversions per satis
fer determinades exigencies d'una societat de niveIl europeu 
de renda que té, vostc ho va dir, alguns desajustaments. 1 
com que aquest pla extraordinari d'inversions és probable -
no ho voldríem, pero és probable- que no rebi I'adequada 
finan<;ació de Madrid, ia tendríem iustificació suficient rer 
recórrer al Deute Públic, a l'endeutament, tot a<;o adobat amb 
salsa ltberal del mes pur estil papel' subsidian de I'Estat, no 
intervenció de l'Administració Pública, Ilibertat per a la ini
ciativa del poderós economic per especular i fer lloc on pas
si pels nassos i ja tenim un missatge senzilI de to va bé aquí 
dins i més encara hi aniria si el Govern de Madrid ens dei
xés fer el que volem. Massa senzill, massa simple, si no fos 
fins i tot demagógic. 

El cos social de les llles Balears és viu, pero és ben di
ferent del panorama idíJ.lic que se'ns va descriure ahir pel 
Cap del Govern Autonomic i manifesta les seves contradic
cions de forma brutal com en les escandaloses diferencies so
cials entre sectors opulents, filIs del desenvolupament desen
frenat i de l'especulació de tota mena i les cIasses populars 
ofegades, vulguem o no, per l'encariment del cost de vida 
i per la perdua de capacitat adquisitiva deIs salaris. 

Sres. i Srs. Diputats, les rendes salarials deIs treballa
dors en actiu amb prou feines i amb for<;a lIuita sindical han 
aconseguit-durant I'any passat mantenir nominalment la seva 
equiparació a l'índex de preus en el con um. Penosament he 
dit, perque com é abut i notori la precarietat actual deIs 
assalariats arriba a Lím it gairebé prcindu ¡rials fortament sot
mesos a I'estacionalitat, amb el dubte constant respecte de 
la prccarictal de la permanencia ell el llocs de treball, amb 
ritme intensos i llargue jomade a e 'arada i treball sub
mergit, amb le cote més alle d ur pa quant a sinistrebili
tal laboral, o sigui en condjcion ' dolentes ele seguretat i hi
giene de treball, etc., etc. 

De manera que el 7070 de creixement del producte inte
rior brut a les Illes Balears en xifres absolutes és, en relació 
amb la inflacció, la realitat neta d'uns excedents empresa
rials que no afecten obviament per igual a tots els empresa
ris, sinó que ho diguin, per exemple, els petis i mitjans em
presaris que han experimentat el rigor d'aquest sistema, pero 
que tanmateix donen bon compte del fet que la distribució 
de la riquesa a les Illes Balears s'ha produi't un any més de 
manera escandalosament desigual. 

Sí, Sr. Cañellas, són dades de la Conselleria de la Fun
ció Pública, de I'Institut Balear d'Estadística que periodica~ 
ment tenim ocasió de Ilegir, com també podem assabentar
nos, si ho volem Ilegir, que el mes d'octubre la Comunitat 
Autonoma de les Balears ha enregistrat el major nombre 
d'aturats amb un increment de 24,4 punts, és a dir, 6.208 atu
rats més que es mes de setembre, i que sumen ara 31.648 per
sones. Per cert que percentualment, i és alarmant pe! que 
atany a la balearització de l'ilIa, és a Menorca on aquest aug~ 
ment s'ha fet més notable, potser perque a Menorca la de" 
pendencia del sector terciari no era tradicionalment tan alta; 
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pero que ara lamentablement va caient en el problema de 
l'estacionalitat com succeix a Mallorca i a Eivissa i For
mentera. 

Fruit del seu Govem, Sr. Cañellas? En part sí i en part 
no. Sí, perque el model que el seu Govern espandeix és tre
mendament homogeni, uniformitzant; perque els Consells In
sulars no disposen deIs instruments competencials suficients 
per impulsar el model d'ordenació territorial que cada illa 
reclama de forma diferent i perque amb la seva política, que 
alguns han anomenat de destrucció territorial, no negarem 
que ha trobat suport i connivencia d'ajuntaments de diferent 
color polític, no sois d'AP, sinó també del PSOE, és així. 

Pero si em digués que a~o que ha fet créixer l'economia 
balear gairebé de forma cancerosa o malaltisa és la seva po
lítica, li diria que en part, no, és a dir, hi ha hagut un creixe
ment desmesurat de les economies de tota casta i no són po
ques la saturació, per exemple, i els deficits d'infrastructures, 
les consegüents degradacions ambientals, la dissolució pro
gressiva de la identitat cultural deis nostres pobles i un llarg 
etcetera que voste segur que sap o hauria de saber. O sigui 
que s'ha agreujat la dependencia exterior de l'economla ba
lear, 40070 depenent, com vostes saben, del turisme; o sigui 
mentre creix i creix la massa de visitants, la des pesa turística 
ha baixat un 2070; o sigui que a més visitants, manco diners 
i més problemes per a les Illes. 

A¡;:o no és catastrofisme, no és catastrofisme, és senzi
llament lectura de dades. la sé que dira que els ingressos per 
aquest concep.te han augmentat en 40.000 milions respecte. 
de I'any passat, que el model d'explotació turística que in
tenten potenciar: camps de golf, ports esportius, per cert ara 
n'hi ha 16.000 amarres, 13.000 a Mallorca, 2.000 a Eivissa 
i Formentera, 1.000 a Menorca i s'anuncia que per a I'any 
2.000 se'n volen 34.000, 18.000 més. Camps de golf, ports 
esportius, autopistes, vos té dira que coincide ix aixo amb el 
model que li marquen des de la Secretaria General d'Estat 
per al Turisme, del Govern Central, i dira que des deIs es
cons del PSOE no haurien de criticar aquesta política, per
que on govemen ells fan la mateixa política que vostes, pero 
si ens diuen a<;:o des de la dreta, naturalment no ens ve de 
nou, pero a l'esquerra, per a nosaltres a<;:o no pot ser cap 
excusa, no és cap excusa. 

A més a més li volem dir ben ciar, no és cert que el 
creixement economic de les lIles Balears sigui equivalent al 
seu miracle, al seu Govern, no siguem providencialistes, a les 
mes hi ha una dinamica propia existent des d'abans de la 
seva Presidencia, a partir d'uns mercats que el Govern no 
controla. 1 per cert, que passa amb els beneficis que generen 
des del sector terciari? On van a parar aquests fluxos de ca
pital sorgits del turisme? No és mal de dir, i vostes ho saben, 
van cap a l'especulació financera, van cap a l'especulació im
mobiliaria, van fins i tot fugint cap a I'exterior, o sigui una 
vegada més es desaprofita un bon moment i s'incideix en el 
monocultiu, fracassa ido la seva política. Que se n'ha fet de 
les prom eses del discurs d'investidura quan dibuixava els pro
posits de diversificació eco no mica mitjanpnt el famós pacte 
intersectorial que havia de canalitzar els excedents turístics 
cap a I'agricultura i cap a la indústria en un model d'inte
gració? Res. Un any i mig després, res de res; a<;o no va ni 
amb corrioles. 

Vostes. a<;:o és cert, han fet molts de llibres, han publi
cat el Pacte Intersectorial, el Pla de Reindustrialització, un 
Llibre Hlane sobre Turisme, un Llibre Verd sobre Agricultu-

ra, pero d'iniciatives concretes ben poques, per no dir cap, 
i ja no els demanam que les facin al sector públic, que sa
bem que a<,:o, des del seu liberalisme, seria batre ferro fus. 
Que se n'ha fet del Pla Economic Regional, presentat i reti
rat com una estrella fugissera? 

Deiem fa uns moments que el cos social de les Illes Ba
lears experimenta en cam viva dures contradiccions, conti
nuam constatant -les de forma especialment dramatica en el 
cas d'aquest 7,2070 de població analfabeta, 38.500 ciutadans 
mancats de I'instrument basic d'accés als béns culturals, d'ac
cés a les mínimes cotes de !libertat; en el cas d'aquestes prop 
de 4.000 persones grans d'edat avan<,:ada, la pensió assisten
cial prevista per a les quals al Projecte de Llei de Pressu
posts per al 1989 és de 19.000 pssetes, 19.000 pessetes per 
passar el mes mal vivint a la greu manera; és el cas deIs ma
lalts per toxicomanies, essent com és la Comunitat Autono
ma de les Illes Balears un punt essencial en el trafic de dro
gues segons I'informe fiscal remes a la Comissió 
Parlamentaria d'lnvestigació. 

Segons aquest informe, d'aquest trafic criminal surten, 
com és prou sabut, grans negocis multimilionaris mentre la 
degradació física i psíquica deIs drogo-addictes, en la seva 
majoria menors de 30 anys, els aboca inexorablement a una 
profunda degradació moral amb perdua d'aquells valors etics 
relatius a la convivencia social. No ho die jo, ho diu I'infor
me fiscal que s'ha presentat aquí. 

1 que en direm de les disminucions, poc a mal ates es? 
- Voste, Sr. President, amb una habilitat que li hem de reco

neixer. perque n'na apres molt, sap compareixer davant la 
comarca del Reiguer i coordinar I'actuació deIs alcaldes a base 
de conven<;:er-Ios que cal invertÍr 100 milions de pessetes, pero 
sense cap compromís d'inversió del Govern d'aquesta Comu
nitat en aquest tema. On són les inversions pel" a assistencia 
social dins el Pla Extraordinari d'Inversions? 

Es el cas de nombrosos barris degradats amb manca de 
serveis urbans mínims, c\avegueram, sanitat, voreres, viven
des dignes i no cal sortir d~ Palma per trobar aquesta reali
tat lacerant, aquestes borses de pobresa que també es poden 
trobar a determinades zones rurals o d'ambit turístic es pe
cialment degradat. la sé, Sr. President, que el seu front s'aruga 
davant aquest negre panorama i sé que ens "dira que feim 
un discurs trist, pessimista, no sera la primera vegada que 
ens ho diu, per cert, com tampoc no és la primera vegada 
que li ho recordam i possiblement, si continuen fent aquesta 
política, no sera la darrera vegada que els ho diguem. Es 
que la realitat és caparruda, tossuda, i negar-la no seria bo 
ni eticament correcte. 

En aquest sentit, el Grup Parlamentari PSM-EEM de
tecta una greu malaltia social que no ens permet contemplar 
amb optimisme I'estat de la Comunitat Autonoma. Es d'allo 
que nosaltres en diríem el mal negre i que afecta la societat 
balear i que és producte d'una política que accentua la sepa
ració abismal entre opulencia i pobresa. Aquí, senyors del 
Govern, calen al nostre entendre mesures intervencionistes deIs 
poders públics, aquí cal que deixin la pretesa neutralitat que 
amb la seva política liberal deixa actuar les forces socials per
que els poderosos tenguin més poder a costa deIs qui res no 
tenen, vet aquí la rel de la injustícia, vet aquí el camp en 
que un govern democratic ha d'estar disposat a intervenir amb 
decisió, a tall de ser acusat, si no ho fa, de no governar per 
al poble, sinó per als interessos deIs grups de pressio eco
no mies. 
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No sé i e l m o lesta ¡UC partem d a ¡lIe ' la manera que 
pa rlem d'aquc les co e, n qua l. evol e I'empla 'am ' r. Pre
siden! que ens cxpliq ui que fa el ,Overn q ue osté diri geix 
n '01 per crear rique a s in6 i o brclOI per rcdi tribu ir- la 
en el 'onjllnl de la socieléll de for ma que el nivell c uro
peu d e bcncs ta r ocia l que gaudeixen les lile I3alcars iguin 
el fruit d 'un repaniment ha rmó nic i no el re ult a t malern ~lt ic 
de dj idir 100 pe r 2, menlre un té 90 i I'a llre le lO, p r exem 
ple, perqué n és igual que Wl s do teng uin 50. Aquí, la 1113-

tematica aplicad a a l rel a cial ralla, Sr. Presidem; parli d 'ac; ' , 
perque ahir el ma lí preo lIpat com esta a en ab r i a la
drid accep la ric n el Pla ';xLra rdina ri d'!nvers ion , 'o b licav3 
c1ir-no en quine ri riral cia l pen ava el seu overn clcs
tinar les inversions. 

Per exemple, en agricultura, si tenim, com va dir ahir, 
els mateixos problemes que les societats europees avane;ades, 
convindrem que cal posar solucions europees, és a dir, cal 
reformar estructures. Més enlla deis diagnostics -per cert 
e l Govcrn a apre de fer papers. ha apres de re)' p la nols, ha 
apré de fer projcctes- pero mé enlIa d'aquest projecie 
i diagnó lics, poques invers ion en maleria d'in rraSlructures 
agrícoles. poquíssimes rel acionade. amb la millora de qua
Iiat de vida de is pagesos. Més d'un 50l11Q deis agricultor. de 
les Illes Balears ten en més de 55 anys. Que fa el Govern per 
fer més atractiva la feina i la vida en el camp? Sap positiva
ment quantes finques queden sense electrificar i per tant sense 
condicions mínimes d'habitabilitat? Sap que els telCfons ru
rals, tan neces aris, venen a costar a l'agricuILor mé de 
600.000 pessctes'! 6n conscient que cal modernitzar les ~ r
mes contractual que regeixen el camp, algune. d'elles ob 0 -

lele i qua i feuda l ? ' tan d'acord que no é ba el mini fu 11-

disme ho ap la Con elJeria d ' gricu ltura, per9, que ha rel 
la onselIeria eI'Obres Públique5 i rdenadó del Territori per 
impedir les parcel,lacions rústiques o per afavorir les con
centracions parcel·laries? Prioritzaran la utilització d'aigües 
residuals depurades per a I'agricultura de reguiu o per regar 
camps de golf? Quins són els plans que denoten els projec
tes del Govern Balear per avane;ar solucions a les problema
tiques que es derivaran de I'entrada d'Espanya a la Comuni
tat Económica Europea? 

Vet aquí el mal verd, el mal del medi ambient o de I'agri
cultura, la febre deis camps de golf a unes i!les on, com re
coneixia el Sr. Cañellas, patim una angoixosa manca de re
cursos hídrics. En aquest tema la inconsciencia pot ser 
temeraria fins al punt que si esgotam els aqüífers, tranquils, 
desalinitzarem, encara que l'invent de dessalillització costi cent 
vegades mil vegacle més del que costaría I'aigua natural, 
és a lló que deien de malar ocells a canonacles. 

1 el mal gri de l'asfaH i de les carreteres? Sincerament. 
enyors del Govern, han comptal quina potencialitat de xar

xa de carreteres lenim i quan ls de metres quadrats ocuparía 
el parc mobil si un dia hipotetic tots els vehicles es posessin 
a rodar per les carreteres? Ho han comptat i saben que seria 
un col·lapse. Per tant, si són seríosos, no creuen que ha arri
bat l'hora de reduir o de no incentivar almanco el creixe
ment de vehicles müjan<;ant l'adequada promoció de rllitjans 
de transport públic, com han hagut de fer les societats cultes 
i desenvolupades d'Europa? 

EIs agradi o no els agradi, supós que no els agrada, la 
insularítat obliga a limitar el creixement, facin cas a les reco
manacions europees en aquest sentit. 1 atenció, de 20.000 rlli
lions de pessetes prevists al pressupost per al 1989, 4.000 van 

a carreteres, és a dir, el 20070, i no contents, posen el 80% 
del Fons de Compensació Interterritorial a I'autopista de cir
cumva l,lació i a més carreteres i ens notifiquen que al Pla 
Extraordinari d'lnversions han demanal més doblers per a 
carreteres, La gen! pot admetre que hi hagi un servei de ca
rreteres del Govern, pero no un Govern al servei de les ca
rreteres; si van per aquests carreranys o autopistes, el Pla Ex
traordinari d'lnversions per a nosaltres no caldra que recorrí 
a Deute Públic, per a aquest viatge no feien falta ni bast i 
beasses. 

I és una lIastima, perque en unes quantes coses li volen 
donar la raó, Sr. President: que no hi ha autonomia finan
cera, que s'atempta contra I'autonomia quan des del Govern 
Central s'usa i s'abusa del sisLema de subvencions condicio
nades que retallen, com voste sap molt bé, la capacitat de 
decidir la despesa substituint el dret competencial amb una 
imposició encara que sigui pactada; que la fallada és en el 
sistema de finan<;ació, d'acord, pero observin una cosa, Men
tre el Conseller Sr. Forcades va a Madrid i pel que sembla 
no li fan gaire cas, fa com aquelI entrenador de futbol que 
jugant afora camp i perdent per golejada tornava a casa 
amb euforia de victoriós, la diferenóa potser sigui que I'en
trenador al cap de poc temps el substitui'en, i aquí no passa 
absolutament res. 

Contrasta aquesta situació -i no ho dic ara personaJit
zant en un ConselJer, sinó el tot el Govern- amb la que 
es viu, per exemple, en el si de la Comissió de Cooperació 
Estat-Generalitat de Catalunya, on pel dialeg, fixi's, Sr. Pre
sident, i no pel contrast, no per la confrontació, s'arriben 
a acords amb el Sr. Almunia, que per cert juga afora camp 
aquesta vegada. La diferencia radica per a nosaltres, potser 
que mentre Catalunya té una Autonomia conquerida per l'es
fore; nacional i la consciencia col· lectiva, la Comunitat Auto
noma de les IlIes Balears té una Autonomia atorgaoa, con
cedida, no reivindicada o valorada pels ciutadans. 

Sera que encara no hern deixat de ser província? Con
testi, Sr. President, per que el Govern de Balear ha interpo
sat recurs d'inconstitucionalitat contra els Pressuposts Gene
rals de l'Estat, contra la Llei de Costes, contra la Llei d'Aigües 
i no ha dit ni mu en la Llei Reguladora de Bases de Régim 
Local o en la L1ei de Patrimonio Histórico Españolo la Llei 
de Televisions Privades, que ja els va bé. 1 el Pla d'Ocupació 
Juvenil, tampoc no mereixera una consideració d'aquest Go
vern? Ara podria ser molt bé que aplaudíssim aquest pla, 
perque afavoreix óbviament els interessos empresarials en al
guns casos. 

Per que a unes illiciatives sí i a altres no? No sera que 
en realitat alió que més afectava d'aquestes lIeis era la pro
pietat privada que a I'ultran<;a vos tes vol en avantposar a la 
utilitat pública, a l'autentic interes social? 1 dic l'autentic, no 
aquell que fan servir per fer construccions o apartaments en 
sol no urbanitzable. 

No ens venguin amb victimismes, el victirllisme potsel 
l'ocasiona Madrid quan diu que no, que no i que no a cose! 
que són de justícia, pero la partida de tennis Palma-Madrid 
o el que és igual, AP-PSOE, PSOE-AP, només ha aconse· 
guit fíns ara liquidar encara més la poca credibilitat que h: 
havia en l'Autonomía, í a<;o per a nosaItres, que som d'es, 
querres i per tant som autonomistes, que som d'esquerres 
per tant som nacionalistes d'alliberament, ens fa molt de mal 
ens sap molt de greu, 

Si vostes, senyors del Govern, fossin de veritat auto no' 
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mistes, tal vegada valorarien més aquest Parlament. El tan 
esmentat Pla Extraordinari d'Inversions, abans d'enviar-lo a 
Madrid l'haurien dut a debat en aquesta Cambra i haurien 
procurat per a eH el maxim suport parlamentari. Mirin si a~o 
és important, que davant el Govern Central podrien afirmar 
aquest Pla com a voluntat majoritaria o maxima deis legí
tims representants deIs pobles de les Illes, pero no ho han 
fet, lIastima. Si fossin de veritat autonomistes haurien donat 
compliment a les resolucions, a les mocions, a les proposi
cions no de Hei aprovades pel Parlament, cosa que no han 
fet en gran mesura com podrem comprovar, si valen. Si fos
sin de veritat autonomistes, per exemple, haurien realitzat el 
sondeig d'opinió sobre que pensen els ciutadans de la nostra 
Autonomia, segur que no haurÍem trobat declaracions abran
dades d'amor a la patria, ac,:o és clar, pero tal vegada el som
riure autocomplaent d'aquell tot va bé se'ns hauria congelat 

. en veure com s'identificava autonomia amb burocracia, des
peses superOues, duplicitats administratives que passen ara 
i aquÍ. 

On és la racionalitat tan cantada en l'Administració, que 
fins i tot ara acabam de patir una vaga quasi massiva deIs 
funcionaris de la Comunitat Autonoma? Ac,:o per no parlar 
de I'efecte nerast de veure com les autoritats autonomiques 
cerquen, via pressupoSl, una [lensió vitalícia per a després 
de la jubilació, a la qual sempre s'exposa qui navega aques
tes mars polítiques. 

Si fossin de veritat autonomistes donarien bon compli
ment a I'esperit i a la /letra de l'Estatut i obririen els dife
rents sectors socials a la participació institucional fins ara 
vetada. Vostes han vetat des del Govern la Proposició de L1ei 
de creació del Consell de Planificació Economica o Consell 
Economic i Social, malgrat que una de les resolucions apro
vades en aquesta Cambra dia 5 de novembre de I'any passat 
els obligava a no acceptar una Proposició de L1ei d'un altre 
Grup Parlamentari, sinó a elaborar un Projecte de L1ei com 
a Govern. No ho han fet, un incompliment més. 

lncompliment de la Resolució aprovada pel Parlament 
que instava la creació del Consell de Turisme; precaria vida, 
tal vegada mort del Consell Assessor de Presidencia. Since
rament, vos tes no volen que les forces sindicals tenguin el 
pes i el reconeixement social que la Constitució els dóna, si 
no, no s'explica la seva exc!usió, per exemple, de la Cimera 
Turística celebrada a I'Hotel Be\lver el passat més d'agost. 
En realitat diran tal vegada que el Govern actuava en aquell 
cas de comparsa a les ordres de la gran patronal, ordres que 
per exemplc, mirin quina causalitat, arriben al punt de pro
postes com aquestes: 58 miJions de subvenció encoberta a la 
CAEB, practicament incondicionats i segurament mal em
prats en els pressufJO'lts del 88, destinars a creació de !locs 
de treball. 

Vegin per 011, si hagués existit UI1 Consell Economic i 
Social com cal, és a dir, amb tots els agents socials demo
craticament situats, sindicats, petites i mitjanes empreses, no 
s'haurien pogut produir probablement aquests i d'altres se
cretismes. Aquest Govern de dretes té tanta por o més al roig 
que el mateix Felipe González; aquest Govern pateix, ido, 
el mal groc, encara que ironicament puguin haver sonrigut 
davant la vaga general de dia 14 de desembre. Sapiguen que 
els treballadors de les lIles Balears no només troben raons 
per exercir el seu dret de vaga en la política de Felipe Gon
zález, sinó també per la que fan vostes tant o més antisocial 
i reaccionaria que aquella. 

Si creguessin de veritat en l'Autonomia no deixarien pas
sar ocasió per denunciar la burla a la voluntat majoritaria 
deIs ciutadans de les IlIes Balears que suposa la presencia 
constant de vaixells amb carregues nuclears al port de Maó 
o a la badia de Palma, incomplint la condició segona del 
referendum sobre les modalitats del referendum d'Estats a 
!'OTAN. Peró, qui s'enganara, Srs. Diputats. Malgrat totes 
les seves prom eses i proclames de nacionalisme econornic, vos
tes ní son tan soIs autonomistes, perque si ho fossin tendrien 
una preocupació permanent que no tenen pel patrimoni cul
tural de la nostra Comunitat Autónoma. La cultura propia 
vull dir, no aquella imposada per anys d'esforc,:os, despess i 
vexacions fins al punt d'haver aconseguit alienació nacional 
de molts deIs qui viuen i treballen aquí per la via de la igno
rancia respecte de la nostra identitat historica i lingüística. 

Per favor, aquest Govern no pot consentir, no ha de con
sentir veure mm es perd la nostra !lengua entre les genera
cions joves, no es pot contemplar passivament com desapa
reix de la na<.:1O deis mallorquins, deIs menorquins, deis 
eivissencs i deis formenterencs sense un fon revulsiu social. 
Vostes saben com jo quin és l'estat de la Comllnitat Autono
ma en aquest tema tan important, el padró municipal d',ha
bitants amb tota fiabilitat així ho detecta, la regressió social 
de la llengua catalana als grans nuclis urbans, a Palma so
bretot i als territoris afectats fortamellt per la immigració no 
catalano-parlant, a Eivissa, a zones turístiques, esdevé dra
matica. La \lengua és el nervi de la nació, les actituds perso
nals fins ara havien salvat la nostra llengua, peré davant tot 
el procés de resistencia per salvar la llengua catalana a les 
IlIes el Govern sorgit per mor d'un fet lingüístic i diferencial, 
és a dir, un govcrn autonom, massa vegades en 1I0c de do
nar llum dóna fum i és una vergonya. 

M'hauria volgut referir en aquesta exposició al tema im
portantíssim del panorama europeu. Voste gairebé no en va 
fer esment més que per dir que I'agricultura en patiria les 
conseqüencies, també la indústria, marginació del FEDER, 
el Sr. Forcades ho sap molt bé, pero l'any 92, amb l'Acta 
Unica Europea, modificació del Tractat de Roma de l'any 57, 
entre altres coses, les diferencies regionals hi ha el perill que 
s'accentuú1 i es desequilibrin els resultat.'> esperats. Es fa ne
cessaria una política regional des de la Comllnitat Autono
ma que eviti per una banda I'excessiva potenciació de les re
gions que tenen un alt nivell industrial i per una altra la 
infrautilització deis recursos de les regions més desafavorides. 

Hi ha grans canvis socials en perspectiva, un gran mer
cat de 320 milions de consumidors és en portes, s'hauran de 
reconeixer titulacions i formació professional, s'hauran d'equi
librar els plans d'estudis, s'hauran de tractar les malalties i 
hospitalitzacions pagades per un país que tal vegada no sera 
el mateix del naixement ni del treball de l'usuari, ac,:o és im
portantíssim i té una gran incidencia com vostes saben da
munt I'economia turística, en un país turístico Perque Euro
pa, l'Europa sense fronteres no sigui un fracas només queda 
un camí. treballar de~ de le~ Administracions Públiques, des 
del Govern Central, pero també des de les entitats autonomes 
per preveure, per coneixer, per avanc,:ar programes 1 anticlpar
se a les di ficulats. J a acabo, Sr. President. 

Sr. President d'aquest Govern, I'any 93, quan els homes 
i dones de les Illes Balears haurem descansat de l'allau na
cionalitzadora o desnacionalitzadora, segon com es miri, de 
les Olímpiades, de l'Acta Unica Europea, del «v Centena
rio», !'any 93 s'hauran complert cinc anys deIs primers cinc 
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anys que complim ara de l'entrada en vigor del nostre Esta
tut, cinc anys de la data en que no vam poder reformar l'Es
tatut, encara que la Constitució i el mateix Estatut així ho 
permetien. L1avors tendrem la perspectiva suficient per veure 
que va fer voste, Sr. Presidenl i el seu Govern col·legiada
ment per curar el mal negre de les desigualtats socials, el mal 
verd del medi ambient i l'agricultura, el mal gris de les carre
teres i urbanitzacions, el mal blau de la imprevisió davant 
Europa i el mal groc de la manca de participació social deis 
col ·lectius de treballadors d'aquestes illes, i el mal arc-de-sant
Martí de tots els colors que pateix la nostra Comunitat Auto
noma, els pobles de la qual haurien de ser estimats molt més 
que no els interessos personals legItims, molt més en fets i 
no en paraules. 

1 acabo. La projecció cap al futur deIs pobles de les Illes 
Balears és responsabilitat de tots els qui en som aquí repre
sentants, i la seva responsabilitat, Sr. President, és majúscu
la. No vulgui ser, Ji ho dic sincerament, Ji ho dic cordial
ment perque també és el meu President, encara que jo sigui 
a l'Oposició, no vulgui ser el petit emperador d'aquella pel·lí
cula de Bertolucci que oficiava parafernalies, inaugurava fa
¡;anes i presidia actes d'un imperi que en realitat no era res 
més que fum de formatjades. 

I.:estat de la nostra Comunitat Autonoma és dolent, re
clama de tot i especialment de vostes que governen saber sin
tonitzar amb les necessitats actuals, que seran necessitats his
toriques. 

Gracies, 

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

taveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Sota el lema «El Govern Balear ha de donar les solu

cions i respostes als gran reptes de la societat balear amb 
independencia deis avatars de la política autonomica del 00-
vern Central», I'Honorable President del Govern Balear va 
exposar ahir un diagnostic sobre els principals problemes que 
afecten el desenvolupament institucional i economic de les 
nostres illes i va aportar unes solucions determinades. 

Va parlar d'una interpretació restrictiva que el Govern 
de Madrid fa respecte del dret indubtable que tenim els iIlencs 
a l'autogovern, va parlar del desequilibri de la nostra econo
mia i va parlar de la necessitat de potenciar I'agricultura i 
la indústria per tal de super·lf la crisi que a més o menys 
Ilarg termini el monocultiu del turisme indefectiblement ens 
ha de concuir. També va parlar de modernitzar la nostra na
ció balear, no en aquests termes, peró sí ho va dir, mitjan
¡;ant la construcció d'infrastructures modernes. 

Per a tot aixo va proposar basicament tres coses, pri
mer la defensa del nostre dret a l'Autonomia davant el Tri
bunal Constitucional en els casos d'invasió de les nostres com
petCmcies per part de l'Administració Central; segon, la 
reforma de l'Estatut, i tercer, la posada en marxa de l'ambi
ciós Pla Extraordinari d'lnversions que afectaria l'agricultu
ra,la indústria, les carreteres i les obres hidrauliques fona
mentalment. 

Sr. President del Govern jo el voldria felicitar abans d'en
trar en materia i sense perjudici del contengut, que basica
ment ens agrada. Sr. President, jo el felicitare pel demble 

transmes en el seu discurs, el discurs d'ahir és un discurs sen
siblement més autonomista del que es pot esperar d'un mili
tant d'AP. Es veu que l'exercici del poder autonomic, i aixc 
va també pels membres del Govern, genera autonomísme. 
Aquesl major 3utonomisme rcforc;a evidentment la coaJicié 
de govern AP-PL amb UM. 

Entrant ja al fons de la qüestió, els objectius de la polí 
tica autonómica que U M té fixats es poden resumir en el~ 

següents: En primer lloc el que podríem dir naci nalilZaci 
progressiva deIs pobJes de les lIles Balears. U 1 clef, 11 a l'aULo 
govern més ampli possible i evidentmen! 11 vol renuncia l 
a cap mil ·lígram de J'autonomia que ens rec Ilei.>: la n. ti 
tució EspanyoJa del 1978, perque és el mitja més importan 
i jo diria que quasi exclusiu de l'afirmació de la nostra iden 
titat nacional balear. No vol dir aixo que no ens interess 
una millor eficacia administrativa que ha de ser la natura 
conseqüencia d'acostar les decisions al ciutada o l'aprofun 
diment de la democracia que suposa la descentralització. En: 
interessa, peró les principals raons del nostre nacionalisffil 
són, com he dit abans, el desenvolupament de la nostra cons 
ciencia nacional balear. 

El nostre segon objectiu és la construcció de l'edifici ins 
titucional de I'autogovern. La Constitució Espanyola del 197: 
s'ha Ilegit molt restrictivament per part del Govern Centra 
des deIs pactes asulonomics que el Govern d'UCD i el PSOI 
varen firmar l'any 1981, al so de música militar que, con 
molt bé deia el Sr. López Casasnovas fa poes dies en aques 
ta Cambra, va dur com a conseqüencia la LOAPA i el sub 
següent «café para todos» amb la redacció deis Estatut 
d'Autonomia i entre ells el nostre, pero a més un cafe llar. 
d'aigua i curt de cafe, vlagui la redundancia. 

El nostre Estatut d'Autonomia, tot i reconeixent que h 
estat una eina suficient per a la posada en marxa de les nOE 
tres institucions i que a més té coses que s'han de conserva' 
s'ha de reformar per tal d'assolir nivells d'autogovern que 1 
Conslitució Espanyola reconeix a les Illes Balears, pero tam 
poc no hem d'oblidar el desenrotllament institucional inter 
d'aquesta Comunitat, hem de dur als Consells Insulars qu 
juguin el paper d'institucions de la Comunitat Autonoma qu 
l'Estatut els alorga. 

És urgent, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, acabar I 
lramitació de la Llei de Consells Insulars que aquest Parlé 
ment té comen¡;ada i és urgent constituir la Comissió Tecn 
ca Interinsular que ha d'elaborar les proposicions de llei d 
transferencies de la Comunitat Autonoma als Consells. 

El tercer nostre gran objectiu és el progrés ecoJ1.omic di 
nostre país. Els darrers anys han estat bons anys, el producl 
interior brut ha crescut arrosegat per la locomotora del tI 
risme, pero hi ha hagut la impossibilitat de trobar per a 
excedents empresarials un destí distint a la inversió turístic; 
és a dir, un destí als sectors primari o secundari per fal1 
de rendibilitat d'aquests sectors. Aquesta impossibilitat ha e, 
tat la principal causa de la intensificació del monocultiu tI 
rístic, que ha conduit a l'excés d'oferta que pot produir ur 
forta crisi a la no lra economía en conjunl. Prevenir aques1 
crisi que ve vol dir controlar tan! com igui po sible l'o'fer1 
i també crear les condicions perque sigui rendible inverti r e 
I'agricultura o la indústria, si ho assolim tendrem una estm 
tura economica més diversificada i per tant més estable. 

El quart objectiu és el benestar social. Si no pot have 
hi benestar social sense desenvolupament economic no 
menys cert que no podem deixar per a més endavant, p 
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quan tenguem la qüestió economica resolta o encarrilada, I'ac
ció de govern dirigida a millorar el salari social de la nostra 
gent. La formació és element essencial per a la realització 
personal, pero arnés d'aixo ja ha esdevengut una eina indis
pensable per conservar els lIocs de feina o per accedir a lIocs 
més qualificats. Quan entri en vigor el Mercat Unic Euro
peu, el 1993, podran venir aquí profesionals de tota mena 
i de tot arreu d'Europa i la pregunta és: Tendran els nostres 
professionals una preparació suficient, estaran preparats per 
fer front a aquesta competencia? Per un altre costat, hem 
de deixar de banda els sectors que tenen especial necessitat 
de ser atesos perque ells mateixos no poden accedir a una 
vida digna? Evidentment, no. 

Aquests quatre grans objectius necessiten una acció de 
govern forta en tot allo que és de la nostra competencia, ne
cessiten també majors cotes d'autogovern, les competencies 
que tenim no són suficients per nosaltres incidir decisivament 
en el futur de la nostra Comunitat, i aquestes cotes d'auto
govern les hem d'aconseguir efectivament mitjanc;:ant la ne
gociació, no mitjanc;:ant la confrontació, malgrat les provo
cacions d'un Govern Central centralista i a més també 
necessitam per cobrir aquests objectius la modernització de 
la nostra societat i de la nostra estructura economica. 

Repassem, ido, que va dir voste ahir respecte d'aquests 
objectius que el Grup Parlamentari UM té plantejats. La pro
gressiva nacionalització deis pobles de les Illes Balears i la 
construcció de l'edifici institucional del nostre autogovern van 
íntimamenl lligades, la primera s'ha de produir com a con
seqüencia de la segona, i voste en va fel' amplia referencia 
ahir quan va parlar del perill de conculcació autonomica i 
de la necessitat de reforma de l'Estatut. La darrera prova de 
l'intent de convertir I'Estat de les Autonomies en un Estat 
d'Autonomies vigilades és la sentencia del Tribunal Consti
tucional de 27 d'octubre del 88 sobre conflicte de competen
cies promogut per la Generalitat de Catalunya i referit a sub
vencions de la Direcció General de Producció Agraria del 
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Aquesta senten
cia, fallada a favor de la Generalitat de Catalunya, considera 
que el control que duia el Ministeri d'Agricultura sobre les 
subvencions el considera com a «contol exorbitante que in
vade la autonomía financiera de la Generalitat». 

Pero arribats en aquest punt i sense més referencia a 
aquesta sentencia, sí que n'hem de fer una altra a un encon
tre de 40 juristes que es va celebrar l'any passat a Girona 
durant el mes de desembre, encontre que fou organitzat pels 
Ajuntaments de Barcelona i Girona governats per batles so
cialistes, Pasqual Maragall i Joaquim Ferrer, que per cert pre
sidiren I'acte. les conclusions no aqmeten comentari, aques
tes són entre d'altres: 

¡r.-La reforma de la Constitució Espanyola és inneces
saria per potenciar les Autonomies. 2n.-Existeix falta d'ho
mogene"itat competencial de les diferents Administracions 
Autonomiques que impedeix la reforma de les estructures de 
l'Administració Central que possibilitaria I'assignació a les Ad
ministracions Autonomiques i Locals del paper que les co
rrespon. 3r.-Disseny financer insuficient. 4t.-No reconei
xement de I'activitat internacional de les Comunitats 
Autonomes. 5e.-Acumulació per l'Administració Central de 
competencies de gestió. 6e.-Necessitat de reduir drasticament 
I'administració periférica de I'Estat. 7e.-Necessitat que el pes 
específic de la gestió passi a les Comunitats Autonomes, que 
han de potenciar al mateix temps els recursos i els serveis 

de les Administracions Locals. 8e.-Proposta de nou model 
de distribució financera basat en els criteris de corresponsa
bilitat fiscal i proporcional a les carregues assurnides per cada 
una de les Administracions públiques. 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, aquesta situació de 
prepotencia del Govern Central que no es correspon amb les 
conclusions d'aquest encontre, si bé és preocupant no ens ha 
de conduir a la frustració ni al pessimisme, ens ha de con
duir a I'afirmació de la nostra voluntat de dialeg i de nego
ciació, aixo sí, una negociació Comunitat Autonoma de les 
Illes Balears versus Govern Central, de tu a tu. Aixo vol dir 
que podem negociar un calendari de traspassos de compe
tencies perque els nostres ciutadans tenguin un servici que 
en cap moment no baixi de niveI1 i no hem de ser rígids en 
aquest aspecte, pero el que no es pot negociar és el dret a 
l'autogovern que la Constitució Espanyola no tan soIs ator
ga sinó que reconeix, i en aquest cas, a través del mecanisme 
jurídic previst a l'artic\e 148.2, és a dir, a través de la refor
ma de l'Estatut. 

Si més no de curiosa he de qualificar I'actitud del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA davant el desenvolupament ins
titucional de la nostra Comunitat. Cinc Grups Parlamenta
ris, o sigui ftt>ts els Grups Parlamentaris d'aquesta Cambra, 
a excepció del SOCIALISTA, estam d'acord a escometre la 
Proposició de Llei de reforma de l'Estatut i així mateix els 
mateixos cinc Grups Parlamentaris estam també d'acord amb 
el tema de I'horitzontalitat pel que fa referencia a la Propo
sició de Llei deis Consells Ins~lars. De la lectura de l'Estatut 
es desprén que cap ConselI Insular no pot ser discriminat 
perque li sigui oferida una competencia als altres i a ell no; 
aixo vol dir que hi ha d'haver necessariament horitzontalitat 
de sortida. necessariament horitzontalitat de sortida, pero 
també l'articIe 39 de l'Estatut diu que els Consells Insu
lars, punts suspensius, tendran la tacultat d'assumir, punts . 
suspensius, i aquest artic\e 39, per poc bé que s'interpreti, 
exclou l'horitzontalitat d'arribada, a horitzontalitat necessa
ria em referesc, perque en cas que un Consell no volgués una 
determinada competencia, l'horitzontalitat d'arribada signi
ficaria que els altres dos tampoc no podrien exercir aquesta 
competencia. 

Ido bé, perque els cinc Grups Parlamentaris hem rebut
jat I'horitzontalitat d'arribada, el Grup Parlamentari SOCIA
LISTA es considera desvinculat de qualsevol consens a la Llei 
de Consells lnsulars. Es, com en el cas de l'Estatut, que es 
pot consensuar únicament aIIo que va bé al Grup Parlamen
tari SOCIALISTA? I respecte de constituir la Comissió Tec
nica Interinsular per comenc;:ar a estudiar els traspassos als 
ConselIs, naturalment que estam d'acord, pero a que ve aixo 
que caigui del tou i no es pugui esperar una mesada, que 
és el que previsiblement ha de durar la tramitació i aprova
ció de la Llei de Consells Insulars? Es curiós que al passat 
Oebat sobre la reforma de l'Estatut, el Grup Parlamentari 
SOCIALISTA presentas la següent Proposta de Resolució re
butjada per voluntat de tots els altres Grups: «Número 8.
Intressar al Govern de la Comunitat Autonoma que mentre 
es duen a terme les negociacions entre les forces polítiques 
amb representació en el ParIament de les Illes Balears i a les 
Corts Generals en el sentit d'establir un pacte d'autonomies, 
c ... . s'abstengui -el Govern Balear, natura!ment-de presen
tar a la Cambra iniciatives de reforma de l'Estatut o d'am
pliacions competencials que tensionarien el procés de nego
ciació de forma innecesaria». 
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¿Estarien disposats vostes, Sres. i Srs. Diputats del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, a subscriure una proposta de rc
solució con la següent, i la lIegiré en castella: «Interesar del 
Gobierno del Estado que mientras se lleven a cabo las nego
ciaciones entre las fuerzas políticas sobre la conslrucció de 
la España de las Autonomías se abstenga de reivindicar Gi
braltam? Naturalment que no li donarien supon, no en fal
taria d'altra. La resolució deIs probIemes interns de la Co
murritat Autonoma és prioritaria, L1ei de Consells lnsulars, 
L1ei de la Funció Pública, dret civil, etc., és prioritari i ho 
hem de resoldre i hem d'intensificar els nos tres esfon,:os, pero 
aixo d'impedir la reivindicació deis nostres drets com a po
ble, o he d'interpretar que no tenim dret a I'autogovern? He 
d'interpretar que el nostre autogovern ha de venir necessa
riament atorgat des de Madrid? 

El Parlament de les IIIes Balears ha tengut aquesta se
gona Legislatura una activitat més intensa quemaii té un 
caramull de tasques encara inacabades. No vol dir aixo que 
els quatre mesos a I'any del període de Sessions és massa CUft, 

amb independencia que els Diputats redoblem esforr,:os? No 
fa falta reformar en aquest aspecte l'Estatut? 

Els objectius anomenats progrés economic i benestar so
cial van íntimament lIigats, hem de crear riquesa i I'hem de 
repartir millor. Les dues grans eines per assolir aquests dos 
objectius són la modernització del país i la potenciació de 
la societat civil. Voste, Sr. President del Govern, va parlar 
de l'Estat mínim, en el sentit de sostenir el caracter subsidia
ri de l'activitat estatal i la preeminencia de la persona huma
na. Quan nosaltres parlam de potenciar la societat civil. Voste, 
Sr. President del Govern, va parlar de l'Estat mínim, en el 
sentit de sostenir el caracter subsidiari de l'activitat estatal 
i la preeminencia de la persona humana. Quan nosaltres par
lam de.. potenciar la societat civil anam en 'Ia mateixa direc
ció. Després de la instauració de la democracia a Espanya 
es parlava molt sovint de planificació, es parlava d'interven
ció i es parlava si més no d'iniciativa pública, i nosaltres no 
volem negar la necessitat d'iniciativa pública en certs sectors 
ni de la planil'icació indicativa, pero a lot arreu d' ::uropa 
i també a panya 'ha Ortil ti una aguda crisi economica 
de pri ncipis el el O am la recllperació de I'e perit d' iniciati
va de la genl, a pan d'aJlres ractor cxogens eom la baixada 
del preu del pelrol i i e n'ha orLit arnb ce nomies no plani . 
ficades. 

La missió del Govern Balear, al nostre parer, és crear 
les condicions perque es desperti aquest esperit d'iniciativa 
que ha permes als pobles de les IlIes Balears passar, en 25 
anys, ciel vagó de cua del tren de la renda per dlpita a la 
seva locomotora. Crear aquestes condicions vol dir ordenar 
l'oferta turística i vol dir protegir els espais naturals, vol dir 
racionalitzar el consum de les aigües, vol dir disposar de bo
nes comunicacions, vol dir posar a l'abast dels industrials in
teressats el sistema Cat-Cam, vol dir construir túnels de fred 
per al control estadístic i de qualitat deIs productes que ens 
arriben de la Península, vol dir crear condicions perque els 
mateixos pagesos puguin participar i participin en la comer
cialització deIs seus productes i vol dir, en general, repte del 
Mercat Unic Europeu. 

Pero he parlat també de modernització. Sense moder
nització, Sres. i Srs. Diputats. no és possible despertat l'espe
rit d'iniciativa dels illencs. La primera cosa que s'has de mo
dernitzar són les nostres infrastructures i els equipaments 
comunitaris, vull recordar una vegadas més la ja famosa es-

tadística sobre qualitat de vida que Hdnstituto Nacional de 
Estadística» ens va donar a coneixer a principis del 1987, una 
mica abans de les eleccions. Aquesta col·loca la Comunita! 
Autonoma de les Illes Balears en el número 11 pel que f8 
a elevació de la qualitat de vida quan som la primera en renda 
per capita. Que vol dir, aixo? Al nostre parer aixo vol diJ 
que amb els doblers generats a Balears l'Estat Central ha fi· 
nanr,:at les infrastructures i els equipaments d'altres Comllni· 
tats Autonomes, i nosaltres volem ser solidaris, pero ser solio 
daris, vol dir tal vegada que no podem tenir les carreteres 
les escoles, els hospitals, etc., etc., tan bons com a la Penín 
sula? No vull entrar, Sres. i Srs. Diputats, en si ha greug( 
o no n'hi ha, el que és important és posar-hi remei, és a dir 
construir carreteres, depuradores, instal·lacions esportives, hos 
pitals, modernitzar els aeroports, etc. 1 naturalment que I'Esta' 
Central hi ha de posar una quantitat molt important de re 
cursos. Per comenr,:ar ha de fer front a la modernització del: 
aeroports i pon cleclarats d' inleres general, als hospitals, al: 
instituts, ha de rer ínver 'ions a la costa i en totes aquelle: 
competencie que c rre..c¡pongll in a l'Administració Central 
que encara nosaltres no tenim. 

Pero nosaltres no podern estar aturats . Voste, Sr. Presi 
dent del Govern va proposar ahir per primera vegada un PI< 
Extraordinari d'Inversions que inelou inversions en carrete 
res, en obres hidrauliques i en altres encaminades a incenti 
var l'agricultura, la ramaderia i la indústria, i va dir tamb< 
que si no s'aconsegueixen doblers de l ' . tal - que ens perto 
quen, dit sia de passada- es recurrira a I endeulamenL SI 
President, el barometre del turisme indica que 'aeo la un; 
borrasca en forma de crisi economica i no p dem blidaJ 
Sres. ¡Srs. Diputats, que si ara tenim un teixit social bastan 
cohesionat i que creu en l'Autonomia, una crisi economic: 
podria representar una greu amenac;:a a la cohesió interna d 
la nació balear. No poder ser pusil·lill1ime ni consentir UI 

«laisser faire, laisser passer», sinó que pel contrari fa falt 
una actuació energica. Endavant, Sr. President del Goverr 
amb el Pla Extraordinari d'Inversions. 

No podem passar per alt alguns aspectes relacionats am 
el Turisme i l'Ordenació del Territori, als quals vosté ahir n· 
va fer referencia. Els tres problemes turístics més importan! 
amb bastant diferencia sobre els aItres són avui l'excés d'ofert~ 
el funcionament deIs nostres aeroports i la conservació del 
espais naturals. Per combatre l'excés d'oferta, el Govern Be 
lear ja ha pres una serie de mesures que són en vigor i qu 
m'abstendré de comentar i ha iniciat unes altres accions qu 
encara no han cristal·litzat. 

Vull esmentar-ne algunes: Primer, pla d'ordenació d 
l'oferta turística; segon, pla de modernització d'establimenl 
hotelers; tercer, Directrius d'Ordenació Territorial; quart, su: 
pensió de eert planejamenls que e plIgui fer com a consl 
qüencia d'acord parlamentari a prapo ta de la Ponencia qu 
estudia els espais natumls a protegir, pero a part d'aixo, tamt 
ja entrant dins l'Ordenació del Territori, vull parlar del mó 
rural. 

El passat dia 28 de juliol del 88 la Comissió de les Ce 
munitats Europees va publicar una comunicació anomenc 
da El futur del món rural. Aquest document posa de manifei 
tres problemes tipus que afecten el desenvolupament del mó 
rural i curiosament aquests tres problemes afecten especia 
ment les Illes Balears. Primer problema, pressió de l'evolt 
ció moderna a les zones periurbanes, és a dir, les zone 
proximes a les aglomeracions humanes; és el problema de 1 
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pressió urbanística, per combatre I fa ralta ulla bona orde
nació lerrlLorial. Segon pr blema, el declivi rural; é I'agra
vació de la manca de rendibilitat del campo L'excés de cereals, 
per exempLe provoca la subvenció de la maleixa omunitat 
Económica Europea a ¡'abandó de (erre i I retir anlicipat; 
fa falta la reconversió de La ruralia i la creació de pols de de
senvolupament que permetin transformar els pagesos en ver
taders empresaris. Tercer problema, zones especialment 
marginades que moltes vegades són de difícil accés i solen 
coincidir amb zones de muntanya; en aquest cas, s'ha de sub
vencionar que la població es mantengui en aquestes iuees per 
tal de protegir el medi ambient. Aquestes són les propostes 
que fa L'esmentada comunicació. 

Sr. President del Govern, és urgent remetre a aquest Par
lament el Projecte de Llei de Sól Rústic. La Comunitat Eco
nómica Europea, per altra part, si no ens ajuda amb 
subvencions del FEDER, sí ens dóna participació al Fons 
Europeu d'Orientació i Garantia Agrícoles, FEOGA. A tra
vés del FEOGA, la Serra de Tramuntana, Campos i les Sali
nes, Arta, I'illa de Menorca, I'illa d'Eivissa excepte el 
municipi d'Eivissa i l'i!la de Formentera poden accedir a 
aquest Fons. 

Per altra part no podem esperar, desgraciadament, que 
el Govern Central declari com a zona d'urgent reindustria
lització cap comarca o illa de les nostres. Hi ha una comar
ca, que és el Pla de Mallorca, que mereix especial atenció ja 
que és una comarca deprimida. Tots els municipis del Pla 
de Mallorca són regressius, tots sofreixen una immi.gració cap 
a Palma o cap a la costa; arnés, per afegitó és una comarca 
productora de cereals que ara la Comunitat Económica Euro
pea no vol que es produeixin. No és urgent actuar? No és 
la zona indicada per a la instal·lació d'un polígon d'indús
tries agro-alimentaries? No podem esperar i ens hem de po
sar en marxa, és urgent abordar el Pla Territorial Parcial 
del Pla de Mallorca. 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, el Grup Parlamen
tarí UM creu que I'acció del Govern va en la direcció correc
ta, peró per assolir els nos tres objectius polítics que abans he 
esmentat fa jaita intensificar aquesta acció, i per aixó som 
a la seva disposició. 

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

Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Gracies, Sr. President. Sres . i Srs. Diputats. 
La tradició del debat anual sobre I'orientació política del 

Govern és que es faci un repas d'aquelles qüestions que afec
ten de manera més candent les institucions autonómiques i 
molt especialment la institució que té la responsabilitat de 
formular dirigir i executar la política, és a dir, del Govern. 

Es aquest un deis debats més importants per tal de fer 
una recapitulació de caracter general sobre I'estat de la qües
tió, sobre l'estat de la nostra Comunitat Autónoma, peró en 
aquesta ocasió el President del Govern Autónom ha escollit 
un discurs introductori totalment distint. En !loc de la cone
guda relació de materies ordenades per arees de gestió, el Pre
sident s'ha estimat més exposar de manera monotematica els 
seus greuges davant el Govern Central. D'aquesta manera te
nim un avantatge, que és que el debat és centrat en un aspec
te concret, jo diria que en un aspecte concret de les seves 

preocupacions particulars de govern, i un inconvenient i és 
que ·romanen enlaire molts d'altres aspectes que constituei
xen el cataleg de preocupacions de la nostra ciutadania. 

Perque res no va dir el President de la Comunitat Auto
noma, ahir, de materies tan transcendents com la política so
cial, la política cultural i educativa, els aspectes que preocupen 
quant a l'ordenació territorial o quant al disseny d'una política 
económica i així cabria legítimament, el President de la Co
munitat Autónoma, el President del Govern Autónom dema
na, exigeix, formula e1s seus drets a aconseguir més mitjans, 
més mitjans financers, i cabria demanar-se per que, per que 
vol més mitjans. 

La primera pregunta que hem de fer és si efectivament, 
des del punt de vista deIs ciutadans, deIs homes i les dones 
de la nostra terra, les qüestions exposades ahir pel Sr. Cañe
Ilas són les preocupacions fonamentals de la nostra gent, per
que jo estic segur que alió que el ciutada espera d'aquesta 
Cambra és que es parli deis seus prob,lemes per tal de 
solucionar-los i els problemes de la gent van per uns altres 
camins. 

Preocupa als pagesos que no s'arriba a oferir una alter
nativa decidida per als seus problemes, una alternativa deci
dida i connectada amb la seva realitat; preocupa, per exemple, 
als que depenen directament del sector turístic, treballadors, 
hotelers, comerciants, guies turístics, si el futur del sector els 
garanteix la seva tranquil·litat, o si, pel contrari, l'autosatis
facció, la manca de previsió i control, no posen inquietants 
interrogants sobre la seva estabilitat; els funcionaris estan 
preocupats pel manteniment del seu poder adquisitiu dins un 
sistema de retribucions més just i més transparent; els treba
Iladors de la construcció no entenen gaire d'indicadors eco
nómics, peró quan I'índex de l'activitat del sector baixa un 
37,5070 en un any ho coneixen immediatament perque molts 
d'el!s passen a engrossir les xifres d'aturats i aixó és el que 
forma part de la seva preocupació més immediata i el que 
esperen sentir del Govern és quines mesures pren per tal 
d'anticipar-se i preveure aquests tipus de problemes. 1 als pen
sionistes els preocupa el poder adquisiti u de les seves pen
sions, la insuficiencia de place s a les residencies i haver de 
menester recomanacions i angoixoses esperes per tal 
d'obtenir-Ies. I preocupa als pares I'amena¡;a de la drogo
addicció i als joves les incertituds del seu futur i als consumi
dors la indefensió real en que moltes vegades es troben. 

Aquests, Sr. President, són els problemes de la gent, 
aquests i d'altres com aquests són el cataleg de problemes 
que els nostres ciutadans esperen del seu Govern una respos
ta i una solució. 1 m'he referit només, Sr. President, a pro
blemes la resolució deIs quals entra dins l'ambit de 
competencies d'aquesta Comunitat Autónoma que ha de re
soldre el Govern que voste presideix. 

Voste, Sr. President, va comen¡;ar ahir la se va interven
ció amb una rotunda afirmació sobre que l'autonomia for
ma ja part de la nostra vida quotidiana, sense 
apassionaments, amb tota naturalitat, i aixó, em permeti, és 
una afirmació que no podem deixar passar sense demanar
nos si el President no confon els problemes de la gent amb 
les seves preocupacions personals, els interessos de les IHes 
Balears amb les conveniencies del seu Govern i, en definiti
va, la natural desapassionada deIs ciutadans amb el dese n
cant indiferent per l' Autonomia, perque malgrat les seves 
paraules, Sr. Cañellas, sí que romanen grans assignatures pen
dents a la nostra Autonomia. 
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Jo record, per e 'emplc, que q uan eSlUdiava I balxill c
raL el lIibre ele l eXL parlaven de les iUes adjacenls quan e 
rcferien a le IIl e$ Ba lea¡" ; avui ja n en parlen elb lIibre de 
lex l de les il l adjacent, parlen de les 1Iles, de le lIJe, l3a
tears . pero hi ha uns ciut dan d aque ta Ol11UniLal lIIO

noma que encara Lcnen la n ac ió que 6n ill adjaccl1 l 
són eJ' ciulad I1S ele Menorca, d 'Eivissa i de Form cllterll que 
enca ra no han vi l satisfetes J • :eve esperance de l' lIIO

nomia, que cnlen i han sentÍl que l'Aur nomia ha vengul 
a er una SU bSli lUclÓ del ecntral.isme i encara esperen que e 
pr dueixi I'aco lamen t de l'Ad mini lració, I aCOSlamel1l de 
I'¡'unbi¡ de deci. ió alla n hi ha el cillladan, on !Ji ha I 
ad minL lralS. 1 's que el poder, la lcmplació del poder é tan 
cenlralista Lal vegada aqui com aUa, per uli litzar la se a ter
minologia, Sr. Pres ident. 

Jo eS lic d'acorcl amb vosle que el eamí d'una no de it
jada reconversió aU lon ómica s ha in icial i s ha inicial amb 
preocupací6 I'obscrvam amb preocupació per par l del Co
vern de l' . lal. El exemples 'ón cJars , i voste es rereria ahír 
a un eI 'el! , la lei de ostes, a Ll ci de o te és una Hei 
que recupera, recupera de manera espúria al nos! re enl en
dre, les compelcllcies que l' - tal no Lé en rclació 8mb l'Or
denació, en relació amb la impo ici' d'una tutela inexistelll , 
i jo crec que amiconstilucional del vern Central en rela
ció amb les omu nitals Autónome . 

Pero el Govern d 'aque 'l<l Comunitat Autonoma també 
va proposar a aq ue ta ambra i e va aprovar una I!ei que 
invadeix le compctencies municipal en materia de·planeja
ments urba níslic, es va aprovar aq uí al darrer Plenari, la 
Llei de Camps de G Ir. La temptació del centralisme del po
der és una lempt ació que arriba arreu on el poder s' Ln lal ·la, 
pel qlle ve ig. 

Is ciul adan e demanen', així, i I Auto nomia no el 
ha uposal mé que una 'ubs titució de bu[ocracie, . le vega
de una superposició de burocraeie . El 1l10del (eo rie dcl cen
lralis1l1e lé un a antalge i un inconvenienl, I'avalllalge é la 
fredor di Lanl -cm refere e al model teórie, no al que ha 
viseul aq ue l paL o va viu re aquesl paí en el anys de 
dictadura-, la fredor di tant delmodel centrali ra as cgura 
si mé ' no una cerla objectivitat , \ll1a cerla iguall al en el Lrac
tame nL deis ciuladans, i en COnLra ele la ineficacia abso lu la 
d'un aparaL tan gran com un clerant que imposa el cus cri 
leris de manera lenta, inexo rable, com una maquina piljo
nadora; tracla els ci Uladan ' igual de maJamclll, porser, pero 
amb una cerla iguallat. 

Avui hem sub titlÜl I'aparal centralista per un apara! bu
rocdltic autono mic que no ha donaL la compen ació e pera
da en lenne. d'eficacia, perO sí ha crugut en la perdua 
d'objeclivital en I' increment de eh crecionaliwl en les eve 
aCluacion que és una co a que nosaJtres hem den uncial i 
cootinuarem denunciaol semprc que ho vegem en le actua
cions del Oovern de la Comunitat Autónoma. 

Voldria conclou re aque ta pan introductoria destacant, 
r. Presidenl, que el seu discurs és tan allunyat deis proble

mes reals com, jo diría, de la potitica real que el seu Oovern 
practica quotidianament i ja veurem després com la eva 
idíl ·lica vísió de ¡'eficacia del seu Oovern ha de er evera
ment matisacla per algune dades. 

En trem en eJ seu discurs, Sr. CañelJas. Malgrat tOl jo 
crec que va ser un boo discur . ben esu'ucturat, ben escrit, 
i també re onesc i cree que vos te té el dret d'escoUir els argu
ments de la seva comunicació al Parlament, de la mateixa 

manera quc nosaltre LCnim I'indeclinable drel d'as enya lar
ne le mancances. 

~ ntrarem,idó,en ladi . cu sióde lescoes )uesihieren 
al cliscur d'ahir, ja hcm él enyalat algun . de le. que no hi 
eren, Li manil'est, li reiter, r. Pre'idcnl el n . (re acord amb 
t:I que é la eva reivindicad r namental da alll la rccupe
ració de compelcncie que no li ' n propies per part del 0-

crn enlral. Va al· lud ir (le la l id' igü , esram 
d'acord la L1ei d' . igüe , ignifica Ulla invasió e mpetcncial 
una lectu ra trcmendamcnt re lri ti íI del 11 0,lre Slél lul 
d' Ama n mía i una manca de lectura directa, una agre ió 
conlra la directa lecru ra de la 11HIleixa onsl itució. l' ~ tal 
n ha de lcoir cap compctencia en maleria d aigües ~in 
aquesta oll1unital AUlonoma, perquc la on lilució nomé 
li re erva la competen ia quan les éligües discorren Pel terri
loris de mé. duna olllunitat ut onoma, estam absolula
menl d'acord amb aixó. Un altre exemplc, ja I' hcm al·ludit, 
la L1ei de OS! S a la qual vQste ah ir va rer una marisaci ' 
que de veri tal en at i fa vo te va reconeixer a_ pecles moll 
p siti us de la lei de osle i aixo separa la eva acti tud pero 
ona l de de tem,iJlat grup de pre sió , d delerminat grup~ 

d'opinió que veuen en la lei de astc la maldal globa lilza 
da en lot i cada un del. eu articies. La Llei de ostes tI 
a pe les duna booa Ilei, i v te sap, r. Presiden l, i per ai i 
he de oincidi r amb voste, que la nostra opo ició a la Lle 
de COSles és fo namc11lalment i j diria que excl u ivamenl : 
alió que igninca u.na rec uperació jJ·legitima de les compe 
teneies per pan de I Administració entral i la perilJ ISSI 

ma instauració d'una tutela per par! del overn d 
l' Admini tració entral bre I'exercici de le competenc i ~ 

propies de la Comunilat Aulonom a, tULela que é in lauré 
da en determinats anides de la Uci obre la base de concI 
dir al ol1 se ll de Mini tres delerminade. racultat de veti 
decisioll s d I overn de la omllnilal Autonoma_ 

Un altre exemple clarissim, lambé el va treure vosle ah i 
el ca del eomparlament jo diria que impresentable comp 
ta1l1enr de I'E. uu en malcria de les vivende de protecció o 
cial, en materia de finanació de vivendes de pI' lecció ofici: 
tomp namenl que ja s ha rccríminal . ev rament per pan elr 
Tribu nal de Justicia. I overn Cent ra l, rec rdem-ho, eo 
dicionava el ' ajuls él les vivende de prolecció oncial a la r 
l11a d' un determinal con eni i a la renúncia d ' un drel l 
indecUn able per part del Oovern de la omunitat Aut0r 
ma com el dret de po al' un recurs d'inconslilucionaJita 

S'abusa, Sr. Pre idem, del comengut de I'anide 149. 
de la Conslitució de la reserva a l' Admini tració en lral 
I 'Estal de le Di reet ri l\ de la Política Economica Genel 

e o' abusa, i aixo uposa una reforma de fel de la Con ti 
ció, és cerL Jo, en aquest sentiL, vull recordar-li determi 
de resolucion parlamemilrie aprovade.! per unanimi tat 
aquesta ambra i proposades pel nostre Orup, que dor 
uport a molles de les se ve reivindicacions, el reconeixem 

de les insuIiciencies fll1anceres que hi ha dins la LOFCA, ( 
la Llci Organica de Finan~ació de la Comunica.! Autonol 
resoludó aprovada per unanimilat en aque ta Cambra, la 
cessitat de corregir dins el sistema de finan~ament de les 
munilals Autonomc el criteris de població pel criter 
població demanaadora de ervei i 00 de població de dre 
criteri del reconeixement que I'existencia de tres ConseU~ 
sulars significa l'existencia de tres unitats administrative 
baixa ponderació del fet insular, la necessitat que le sub 
dons que van destinades a aspectes competencials en IT 
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ries exclusives de la Comunitat Autonoma slguln 
incondicionades i que el Fons de Compensació Interterrito
rial es converteixi de ver en un instrument per corregir dese
quilibris i no per controlar la política de les Comunitats. 

Aixo són resolucions parlamentaries, Sr. President, que 
el nostre Grup va proposar i que aquesta Cambra va apro
var totes per unanimitat, pero també, Sr. President, li de
manam, li exigim i Ji condicionam el nostre suport que hi hagi 
una seriositat en els plantejaments i que, a més, hi hagi una 
seriositat en el comportament del seu Govern. Seriositat en 
el plantejament perque no podem admetre determinats ar
guments que des del Govern de la Comunitat Autónoma -
afortunadament darrerament han experimentat una 
remissió- s'han plantejat com a ocurrencies més o manco 
genials, que nosaltres no podem compartir en nom de la se
riositat que ens mereix la Comunitat Autónoma de les IlIes 
Balears, pero també li exigim, Sr. President, com a condició 
del nostre suport, el compliment efectiu de les previsions pres
supostaries per a I'any 1988 i aixo és també una resolució par
lamentaria aprovada en aquesta Cambra. Compliment de les 
previsions d'ingressos i compliment de les previsions de des
peses, perque és molt mal de fer anar a demanar finan<;:aments 
suplementaris quan els doblers deIs quals vos tes disposen 
aquí, en aquesta Comunitat Autonoma, no es gasten o no 
es gasten de manera suficient o no es gasten, sota el control 
parlamentari, en al!o que el Parlament aprova dins la L1ei 
de Pressuposts, i aquestes coses ens adonam que en aquesta 
Comunitat Autonoma passen amb excessiva [reqüencia j ens 
preocupa. 

Pero també ens preocupa que el Govern Central intenti 
fer, produir la transferencia deIs deficits centrals a les Co
munitats Autónomes, cree que aixo és un plantejament de 
la política economica que s'ha de descobrir, que s'ha d'ana
litzar en profunditat i que respon a un crileri injust cap a les 
Comunitats. Efectivament el deficit arrossegat per l'Estat és 
lraslladat a aquestes a través d'una financ;ació inadequada 
per tal que les Comunitats Autonomes, per vies impositives, 
hagi de recuperar el nivell financer suficient per mantenir els 
serveis al nivel! anterior. D'aquesta m·anera l'Estat Central 
saneja les seves finances a costa de la Comunitat Autono
ma, a costa de les Comunitats Autonomes, no només 
d'aquesta. 

Pero d'aixo a determinades expressions de les quals a 
nosaltres ens preocupa l'ús i l'abús hi ha un abisme, Sr. Pre
sident. A nosaltres ens preocupa que es faci un ús abusiu in
controlat d'expressions com «alguns desitgen l'esclerosi i 
l'ofec de la nostra Comunitat Autonoma», acusar de «voler 
fer travetes al nostre poble», afirmar que «la nostra Comu
nitat és expoliada pel Govern de Madrid» o que «l'únic que 
s'ha de consolidar -supos que per normalitzar- són les con
ductes del Govern Centra l». Nosaltres partim de la base que 
ningú no desitja ofegar,. ni expoliar ni fer travetes, volem creu
re i creim que tots els Oiputats d 'aquesta Cambra, en la de
fensa de les nostres diferents postures, volem i desitjam i 
intentam fer el millar per la HostIa Comunitat Autonoma, 
aixo em pareix que és el reconeixement basic que tots jugam 
net, una condició imprescindible perque la convivencia de
mocratica es pugui produir d'una manera ordenada i civi
titzada. 

Jo comprenc que a vegades és difícil reprimir algunes 
incontinencies verbals pero jo crec que aquesta manca de re
pressió d'aquestes incontinencies, com ja he dit abans, res-

pon mé a aque ta tendencia de confondre les conveniencie 
del Govern amb eJs interessos del pai . Que el Govera de la 

omunitat Autonoma i el Govern Central lenen problemes 
de dialeg, ho abem i ho lamentam, pero qui ho ofreix e n 
definitiva és el ci utada que veu impotent com el admini tra
dors fan de les eve Ilecessitats de erveis , de les 'eves de
mandes de se.rveis, una moneda d negociació i discussió de 
competencics, i no ho enlén massa bé. - n delinitiva, la manca 
de diale~, els problemes d'enlClliment enlre Palma i Madrid, 
enlre el Govem ·de la om unilat Autonoma i el overn Cen
tral, enco reixen una dialeclic< entre I.ianr;a Popular i el Par
lit ocia li la, entre due force políliquc que han l'robal un 
adcqual camp de joc i d'enfrontamenl que el ' convé a tots 
do pe a la pervivencia d'un sistema que els perpetua aquí 
i a lla, i ambaixo, r. Prcsident, nosallres no hi c. lam d'ac rd, 
perque unaco. a é la manca d'enlcnimenl c.nlredu s Admi~ 

ni. lra.cion i una allra (n.::ure els peus del plal alimentant Ull 

e tal ele onfli le permanenl per treurc'n up acles rende 
electorals. 

Jo vull fer des d'aqui una cridada a la racionalitat, que 
el debat de reivindicacions i d'insuficiencies financeres ten
g,ui una constan t remi ió a argumenladon olid ,una e n -
lam rcmiss ió a l dret una con lanl rcmÍ5 ió a un planleja
ment ci ililzal din. la democracia i no a de qualificacion 
global i no a considerar enemic de la parria a aquel! que 
no és mé$ que un ri a l polit ie perqué le seves p l llres, r. 
Presidenl, lambé mcreixcn, algunes, molle cri tiques. Per 
exemplc vo le diu «volcrn mé compeléncies pcrque admi
nislram millom;- indepcndcl1lmenl de la . feblesa de I'argument, 
j cree que les eompetellcies s'han de re lamar perque tenim 
drel a aqueste' compeLencies i 00 perque la no. tra admini -
lraci ' . igui millor. La pregunta i.mmediata és: Admjni tren 
vo le millor? Ja hem parlal del complimem pressupostari, 
índex de complimcnt d'inversió al vallant del 30% en deler
minades parlides, en aquelle parlide que signifiquen acu
dir a les demandes cle ervei social acuelir a le demandes 
d'infrastruclUra no ón exactament Wla bona administració. 
~ I projecte de pre upo. ¡del 89, i no voldría anticipar el 
debat pressupostari aq uí, a senyala una perillosa tenden ia 
a I'incremenl deis ~ ns de lransferencie , per elllendre'n . • a 
I' íncrement de la reparlidora a co la del creixemenl de la in
ver ió. les elades són mo l! ciares, el prcs UpOSf creix un 23%, 
quam creí la inversió? un 10UJo, i en canvi les tran ferencies 
de capila l creixcn un 100%. é a dir, aqueJles ¡nver ion que 
efect uaran un altres i no la omunilat creixen un 100UJo i 
creixen le despe e ele personal i ereixcn le despe corrents. 

~exemplarita[, Sr. Pre ident, és una ci na basica perque 
les ' cve reivinclicacions ciavant Madrid iguin emparade per 
una argumentació solida. MClllre aque~la exemplaritat 110 es 
produeixi, hi ha una reble a en el seu argument que en el 
que té de legíli m no alires ti clonam uport, pero en el que 
té d'oportunilat dubtam erio ament de la seva conveniencia. 

Pcr tanl, no és per ai 'o qlle n sallres li donam suporl 
en la scva reivindicaci ' competencial li donam supon per
que aixo é una qüe Lió de principi , perquc la salvaguarda 
d I dre! de I'autogovern rcconegul a la no lfa C nstitució és 
un d rel lan ineludible, és un dret tan emparable, és un dre! 
tan pr rllnd i tan imponant com h pugllin er qua!. evol 
Iel s drcfs i lIibertat. inelividuals que la on ti lució lambé 

empara. I clrel de I'a utogovern de le Autonomie d'E pa
nya és reoonegut a I'anide 2 de la on, 1 ¡lUció, é reconegul 
a la part mé dogmatica i a la pan mé solemne eleI lext 
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constitucional, no és per casualitat que aixo és així, el de
senvolupament del TILol VIl! és un procés que no admet ni 
aturades ni tan soIs frenad es en el seu camÍ. 

Sr. President, voste ahir va plantejar en el seu discurs 
al tres dos grans temes, en primer 1I0c la qüestió de la refor
ma de l'Estatut, que una vegada més voste va plantejar com 
una qüestió de conveniencia. Jo record, i ja vaig al·ludir a 
aixo quan varem discutir aquí la reforma estatutaria, que Ii 
vaig discutir una afirmació que havia sortit a la premsa en 
boca seva; va dir «si el Govern Central cns hagués donat més 
competencies no faria falra la reforma estatutaria)} Voste plan
tejava la reforma estatutaria també com una qüestió de con
veniencia, voste planteja i continua plantejant la reforma es
tatutaria com una pura qüestió relativa al sotil competencial 
i no com un dret derivat de la Constitució, derivat del ma
teix Estatut, derivat de I'aplicació de la lIei, que té aquesta 
Comunitat Autonoma en relació amb el desenvolupament 
d'un aspecte essencial de la Constitució com és el TItol VIII. 

Nosaltres estam d'acord amb la reforma estatutaria, és 
a tots els nostres programes de govern, el programa que va
rem fer a les eleccions autonomiques del CDS a Balears i 
el programa de les eleccions autonomiques i els pronuncia
ments del Partit a nivell global de I'any 1986, pero li vull 
advertir una altra vegada, Sr. President, que som partidaris 
d'una reforma única, no de dues reformes, no d'una refor
ma competencial i una altra institucional, no d'una reforma 
competencial instada pel Govern i una reforma institucional 
instada per aquest Parlament. Per a nosaltres és tan impor
tant i tan institucional I'aspecte competencial com I'aspecte 
institucional. ] encara més, li vull anunciar que condicionam 
el nostre suport a aquesta qüestió. Sembla que per part del 
Govern existeix la temptació que la iniciativa de reforma cons
titucional vengui en forma de Projecte de Llei, simplement 
limitat als aspectes competenciab a l'espera que un segon pro
jecte o una segona proposició d'aquest Parlament resolgués 
aquells problemes de la manca de funcionament o proble
mes de disfuncions del funcionament estatutari en relació amb 
les institucions. 

Cabria fins i tot la sospita de pensar si el Govern vol 
una reforma, pero I'altra no. En aquest tema creim que hem 
de ser rigorosos, que hem de ser seriosos i li exposaré imme
diatament la postura del nostre Partit. Nosaltres som parti
daris de la reforma de l'Estatut en els seus aspectes compe
tencials, d'arribar als sotils competencials de les Autonomies 
de primera categoria, de les Autonomies del 151 de la Cons
titució; som partidaris, en segon 11 oc, de produir les refor
mes de les disfuncions que s'hagin produit en el funciona
ment de les institucions després de quasi sis anys d'experiencia 
institucional -ens referirem al Parlament, als Consells lnsu
lars, als papers deIs Parlamentaris, etc., etc., aspectes finan
cers i molts d'altres- i no som partidaris i aixo és una pos
tura de Partit, IJaturalment la sotmetrem a la decisió de les 
distintes force~ polítiques que actuaran en la redacció de l'Es
tatut, no som partidaris de tocar, de reformar aquel!s aspec
tes dogmatics que varen ser producte del consens de l'Esta
tut, aquesta és la nostra posició, i no entenem i hem de 
denunciar des d'aquí que un Partit amb responsabilitat de 
govern a nivel! d'Estat com el Partit Socialista hagi tengut 
el comportament que ha tengut en relació amb la qüestió 
deIs Consells Insulars, per a nosaltres és absolutament inex
plicable. 

La pregunta és, i em referesc a la proposició que ha fet 

el Partit Socialista de delegació de competencies o de trans
ferencia de competencic<; al, \omells Insulars en materia de 
carreteres i en materia cl'urbanisme, la pregunta és per que 
ho fa. Ho fa perque ha cam ¡at d'opinió? Ho fa perque el 
jacobinisme que ha presidit la seva actuació en relació amb 
el tema de Consells s'ha rebutjat després d'un debat intern 
en el si del Partit i ara, com Saule del cavall, han caigut en 
la profunda fe de l'insularisme? Ha estat per aixo o més avial 
han canviat per demostrar que la seva propia predicció era 
correcta? Vostes havien d'haver advertir, quan varen amena
c;ar que l'obertura de la reforma estatutaria obria la caixa 
de Pandora. vo,(es havien c!'haver advertit que vmtes serien 
els ljui obrir"ren aquesta caixa, no ho varen c1ir, pero és el 
que han fel. 

1::.1 tercer aspecle del discurs del Presidem [eia referencia 
per fi, per primera vegada en aquesta Cambra, al famós pro
grama extraordinari d'inversions, em resistesc a dir-li Pla, i 
ara explicaré pel que, per justificar-lo, Sr. President, si em 
permet que li ho Jlgui, va fer una pauperrima analisi deIs 
problemes, pero va fer un passeig pel liberalisme i per la fi
losofía, passeig on jo diria que voste, Sr. President, es va 
perdre, perque el liberalisme modern cerca més l'exercici real 
de les lIibertats que no el pronunciament a favor de les for
ces de mercat en qüestions economiques, la intervenció del 
poder de l'Estat i també de la Comunitat Autonoma, és ne
cessari perque l'exercici de les llihertats tenriques esdeven¡mi 
un exercici real de les Ilibertats reals, i la dimensió de l'Estat, 
Sr. Presidenl, no es resol amb I doso/ia, sinó adequant-lo als 
problemes i a cercar les millors solucions. 

No som partidaris ni de l'Estat mínim ni de I'Estat om
nipresent, sino de cercar la dimensió optima de I'Estat als 
problemes que es presenten. Resumiré, Sr. President. Voste 
va dir que la -qüestió del deute s'havLa de considerar en rela
ció amb que financiava el deute,- eSlic absolutament d'acord, 
el deute per a inversions no té el mateix sentit ni la mateixa 
consideració economica que el deute per financ;ar des peses 
corrents i d'explotació , absolutament d'acord amh la teoria, 
pero aq uí ve una vegada més la desconnexió ente el seu dis
curs J la realitat practica del seu Govern. Que passa en el 
Projecte de Pressuposts de l'any 89? El deute que hi ha, jus
tifica les des peses d'inversió? 

Bastara un detall, Sr. Presiden!. Mentre el deute que vos
te preve u en aquest pressupost és de 2.000 milions de pesse
tes, l'increment als capítols VI i VlI d'inversió és només de 
1.600 milions de pessetes, ni tan soIs no justifica l'increment 
d'inversió respecte del pressupost de l'any 1988. Difícilment 
es pot defensar, Sr. President, que voste té una concepció 
del deute com la que ahir va formular. 

El programa d'inversions, Sr. President, no és Pla. Neix, 
segons tenc entes i li dono l'ocasió perque em desmenteixi 
si no és ver, només com a conseqüencia d'una sistematica 
pressupostaria, deix com a conseqüencia que des de la Con
selleria d'Economia i Hisenda es dirigeix a la resta de les Con
selleries i els digui pass in vos tes la seva carta als Reis Ma
gics de tot alIó que podrien fer, invertir a curt termini, no 
hi ha una consideració profunda i seriosa al seu financ;ament, 
no hi ha cap coherencia interna ni priorització ni un assen
yalement d'objectius ni s'expliciten ni quantifiquen els mit
jans, ni hi ha una justificació de !'adequació deIs mitjans als 
objectius; és, en definitiva, més presidit pel criteri de possi
bilitats i desitjos d'inversió de les unitats administratives que 
no d'una priorització, que no de l'assenyalement d'uns ob-
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jectius polítics, d'uns objectius de política economica. 
, , Per que? Quina és la justificació perque s'escullin tres 
sectors? No entrarem a discutir el Pla, peró ens agradaria sen
tir uná justificació de per que aquests tres sectors i per que 
s1han desestimant d'altres com el de viven da, i alerta, Sr. Pre
sident, quan el sector de construcció baixa per sobre del 35 OJo 
i I'amena¡;a de I'atur en el sector és ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Sí, Sr. President; acabaré tot d'una. 
No es comprensible que no hi hagi la contemplació d'un 

pla de vivenda pública. Perque no hi ha cap consideració a 
la possibilitat de mili ora de les infrastructures de serveis so
cials o de les infrastructures educatives i culturals, sanitat, 
de les infrastructures de transports, el tren, els vols de tercer 
nivell, les inversions a in frastructura urbana i urbanística, 
molts d'altres detalls que són necessitats a la nostra Comu
nita! Autonoma, que un pla ambiciós hauria, pel cap baix, 
de considerar, i jo esper que voste expliqui per que no hi són. 

En definitiva, Sr. President, a aquests profectes d'inver
,ió el, manca el més mínim _entit de rrogressivitat ,ocia!. 
Nosaltres no SOl11 contraris que des del seu Govern es fa
cm cartes als Rels, estam disposats a donar supon a un Pla 
Extraordinari d'lnversions sempI'e que es plantegi com una 
aspiració serios a, abastable, quantificada, mesuradé\, priorit
zada, projectada en el temps i amb un pla financer realista, 
possible i on s'esgotin els esfon;os de tots, peró sobretot i 
en primer Iloc on s'esgotin els esfor¡;os del Govern, que que
di palesa la voluntat del Govern per dur-lo seriosament a ter
me i no com un gest de cara a la galeria. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, se suspen la Sessió peI' deu minuts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, recomen¡;a la Sessió. Per part del 

Grup ParJamentari SOCIAUSTA té la paraula el Portaveu 
Sr. Francesc Tri ay. 

EL SR. TRIAY I LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Cautentic discurs de l'estat de la Comunitat Autónoma, 

el President el va fer una setmana a Tecnoturística, i les re
solucions d'aquell debat ja omplen les informacions políti
ques deis mitjans de comunicació: la catastrofe col · lectiva que 
ens pot caure dam unt, e/s riscs deis creixements indiscrimi
nats, el gran repte de la reestructuració del sector turístic, etc. 

Aquí tenim avui un debat protocol·lari, un debat 
d'aquells que els cineastes genials hi proposarien un doble, 
una persona pareguda, com fa Lubitsch a To be or No! To 
Be o com fa Chaplin a El Gran Dictador, perque realment 
davant una audiencia seriosa com la de Tecnoturística no es 
podria haver practicat el cofoisme satisfet i envanit de resu
mir l'estat de la Comunita! a administrar amb millors re
:ursos, amb més pocs doblers feim mes coses en carreteres, 
~n sanejament, en fiscalitat, en sanitat, en turisme i en cul
ura, perque aquest és realment el resum de I'estat de la Co
l1unitat que ens va fer ahir el Sr. President. 

A pesar de I'esfor¡; deIs Diputats per mostrar voluntat 
i entusiasme per estar a l'altura deis grans focus, deis grans 
titu lars, de la gran litúrgia, la veritat és que la decepció és 
mala d'ocultar. Basta repassar els tres debats generals del dar
rer any miciats amb discursos del President, pel novembre 
el de Política General, també pel novembre el de Política Tu
rística i el mes d'abril d'enguany el de Política d'Ordenació 
del Territori, per trobar una llarga llista d'incompliments de 
resolucions, el eu eomentari exhaustiu m'ab orbiria una part 
important del temp que tene Laxat, pero faré una dtpida pas
sada: cls eriteris del pla de pedreres. els cr ileris del pla de 
rcsidus olid, les propo tes Jegislatives i de gestió per solu
ei nar le urbanilzaeion il ·1 gals, I'est udi de le! conscqtien
cie ue I'Acta Unica del Mercat Comú en el sector luristic, 
I adequació o derogaeió de decrel lurísti cs de l'any 70, 74 
i 77, la regulació deis allotjaments turístics en regim de mul
tipropietat, l'adquisició durant el 1988 a Menorca i a Eivissa 
de sól per a conservació de la naturalesa, I'estudi financer 
de les fants d'obtenció de nous ingressos per la Comunitat 
Autónoma, el Pla de Desenvolupament Regional, la creació 
del ConselI de Turisme, la creació del ConseIl Económic i 
Social, etc., etc., etc. 

Peró no so is les resolucions són ignorades o menysprea
des, és la mateixa paraula del President que cotitza molt avall, 
que és molt per davall dei s nOl11inals com es diu en aquests 
tcrnps de moda borsana, «les Oirectrius d'Ordenació Terri
torial es finalitzaran duranl el primer trimestre de I'any pro
xim», paraula de President, impossible compliment; després 
de I'avan¡;, que no s'ha fet, faltaran més de sis mesos de tra
mits mínims obligats. Abans del mes d'octubre passat, ha
vien de ser aq uí els criteris del Pla Director de la Serra de 
Tramuntana, els criteris del Pla Director de Ports Esportius, 
paraula de president, paraula lleugera de President que se'n 
du el vent, sobre l'impost turístic, sobre la constitució de l'Ins
titut Balear de Promoció del Turisme. 

Anem per tant a parlar deis problemes deis nostres ciu
tadans, de les paraules d'ahir del President, de les solucions 
més adequades amb I'íntima convicció que és necessari parlar
ne, peró que per ara el Govern no se sent obligat envers el 
Parlament i les seves resolucions ni el President se sent fer
mat per la seva mateixa paraula, paraula Ileugera que no deixa 
trac;a, que s'autodestrueix un cop pronunciada. 

Del Pla Extraordinari d'Inversions, única novetat del seu 
discurs d'ahir, novetat formal, perque en sabem molt més pels 
diaris que pel que ahir se'ns va explicar en aquesta Cambra. 
26.700 l11ilions repartits en 12.000 de carreteres, 6.300 d'obres 
hidrauliques, 6.500 d'agr;cultura, 1.800 de tractament de re
sidus sólids. Sembla que s'han cercat projcctes facils d'exe
cutar, que donin hona imatge pública, que siguin inqüestio
nables davanl l'opinió, pero, quin és el diagnostic que ha 
conduú a la selecclo d'aquests projectes? Quina és la visió 
global de la realitat economica? Quin és el plantejament es
tratcgic que dóna for¡;a, sentit, cohesió interna al Pla? 

No hi és, no existeix, no hi ha alternatives ni objectius 
ni estrategies. El Pla Extraordinari d'Inversions és un recull 
bigarrat de projectes que pretén sense cap dubte fer coses 
bones amb purs criteris d'oportunitat, totes les coses bones 
que se'ls han acudit als seus redactors, pero no hi ha una 
selecció, una vertebració en funció d'un objectiu estrategic 
d'interes general, i aixo és especialment important quan ['eco
nomia de les Illes Balears es troba en un punt crític, en un 
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moment delicat, en una siluació plena d'incerleses respecte 
del futur immediat. 

Les necessitats col·lectives no són de 26.000 milions, són 
molt superiors, el mateix Director General d'Obres Públiques 
deia fa poc «necesitamos 50.000 millones para arreglar las 
carreteras de Baleares», els recursos són Iimitats, sempre són 
limitats, per tan¡ és 11 ce!> 'ari triar objcctius, seleccionar ac
tuacions, el overn té aqu . ta responsabilitat, la d'escollir 
I'opció millor de tOles les po sibles avaluant i comparant els 
resultats que 'oblcndricn de les inverslOns projectades, fent 
balanyos costs-beneficis, ingressos-despeses, en poques parau
les fent una previsió deis impactes economic5 deIs projectes 
seleccionats. 

Necessitam milJors carreteres? Qui ho dubta? \mb un 
pla de carrete res, naturalment. Es bo continuar construint 
estacions depuradores d'aigües residuals? Qui no ho alaba
ria? Incrementar el patrimoni natural públic? Tots ho desit
jam, pero no hi ha doblers per fer-ho tot, per fer-ho tal tot 
d'una i per fer-ho tot tot d'una i totsols. i per convenyer, 
per aconseguir, per seduir la companyia necessaria, 110 po
dem anar amb voluntarismes. 

El Govern ha pensat aquest Pla d'Inversions massa des 
de la debilitat del victimisme i no-gens des de la forya de 
la racionalitat. Sr. President, 26.000 milions en quatre anys 
són pocs doblers i és poc temps; més doblers i més anys, 
peró amb objectius estrategics. 1 quin és I'objectiu a mig i 
a Ilarg termini més important i més urgent de la nostra Co
munitat? ~elevació general de la nostra actitud turística, la 
renovació de la planta hotelera, aquest és el gran projecte 
que necessitam articular, un projecte que basat en un ampli 
coneixement de la reaJitat económica, que sustentat per es
tudis de rendibilitat regional i estatal pugui ser presentat com 
el millor de tols els possibles per a Balears i per a I'Estat, 
aquest és el nostre gran projecte regional, aquest és el camÍ 
encertat. 

Parlar de turisme residencial, que no és turisme ni crea 
teixit económic, simplcment per satisfer un problema cojun
tural deIs constructors; parlar d'agroturismes de luxe, alió que 
deien fa quinze anys «turismo en casas de labranza», no són 
més que distraccions, ganotades de cec en relació amb el pro
blema principal, i el problema principal és com hem de mi
llorar 95 milions d'estades anuals per passar d'una factura
ció de 400.000 milions a 500.000 milions sense incrementar 
les places turístiques, sense consumir més espais naturals, 
aquest és el gran problema. 

La caiguda deis preus l'ha creada la no rehabilitació, la 
no reconstrucció de les zones turístiques. El sector privat es 
troba en condicions de fer fortes inversions si veu ciar el fu
tur, si veu ciar el futur aquí i no a Santo Domingo, i veure 
el futur ciar és veure programes públics fiables de renovació 
i de millora d'infrastructura, és veure decisió política. és veure 
lideratge públic i aixó és el que fa falta. 

No parlam perque sí, per rebentar una proposta que han 
estudiat segurament amb les més bones intencions. Hem fet 
aproximacions, tenim ordres de magnitud del que aixó pot 
significar, aquest pla estrategic suposaria rehabilitar en 15 anys 
400.000 places turístiques, totes les anteriors al 1984, la re
habilitació, la renovació deIs establiments d'allotjament tu
rístic i d'oferta complementaria a canec del sector privat; ho 
poden fer, han guanyat molt, guanyen molt i encara guanya
ran més si es fa aquest pla i si es du endavant, i a més no 
ho amaguen, és public i notorio Aixó suposaria la inversió 

privada de 40.000 anuals durant 15 anys; no és la invcrsió 
d'enguany i de l'any passat, que ha esta! mol! superior, és 
la mitjana deis anys 84 i 85, en 15 anys fan fall a 600.000 
milions de pessetes. La t reació , renovació d'infra '¡rue! urC! de 
tol tipus, de parcs i jardins, de Illillorcs de platgcs, de pas
seigs peatonal s a carrcc del scct I púb lic. Ámb quina quan
tia? Amb un 15 070 <l p roxi madamclll del que és la inversió pri
vada, 6.000 milions cada any dmanl I 3ny, 90.000 miliol1s 
a canee del conjunt ele les Administracions Públiques, per 
tant a ciJ.rrec de l'Estat, ele la Comunitat Autónoma i del ~ 

Aj untaments turístics. 
Aqucst és un pla necessari i per lIece sari é' po sible 

ha de permetre millorar substancialmcnl la de. pe ' <I mitj an¡ 
del turista, passar de 4.500 pessetes/dia a 6.000 pe eles/dh 
aquest és el gran objectiu, recuperar com més a ia l mill o 
els nivells reals de des pesa de l'any 70 i que po · a poe hm 
anat perdcnt un any darrera l'altre. En poques paraules, guan 
yar 100.000 milions, el conjunt de la nostra economia regic 
nal, més cada any. 

Aixó suposa impulsar, arrossegar, liderar des deIs pe 
ders públics la iniciativa privada, des de la inversió i la ge: 
tió pública, sense necessilal de petites bonificacions credit 
cies que no són més que la xoc lata del lloro i que com 
mesura única no conduiran a re imponanl. ¡xC> que pi al 
tejo és un bon negoci per a lol , per als empresaris, per 
I'economia de les I¡¡es Balears i per lanl per als Citlladal 
de les Illes Balears i també per a 1 economia de les li Jes B 
lear i per talll per al ciutadans de le IlIes Balcars ¡\.ami 
per a I'economía espan}'ola en el • eu conjutll. 'ha calcul 
que cada pe seta c!'inver ió pública en un pla d'aquestes e 
racler¡stiqllc produeix al sector privat una pes seta anual 
divises durant quinze anys. S'ha demoslrat, i el Govern 

_ ho COmCll€;R a crcure, ha ha dit, pero no actLla en con: 
qücncia, que el Illoclel élel ual de creixement turístic, de ere 
ció de noves ZOllC , de 11 liS allotjaments, és una espiral o 
provoca 1.1 baixa de la qualilal del conjunt turístic, el el 
cell anual de la de pesa mitjana individual. 

Hem perelul el 18070 en termes reals en 17 anys, del 
al 87. Diu I'economista Navinés que les estadístiques cant 
la milIora del poder adquisitiu produit a les zones noves 
compensa la perdua de poder adquisitiu sofert per les ve 
i, per tant, el conjunt de la nostra clientela turística és c; 
pic més dolent. 

Aquesta política de reh abi lita ió integrada exigeix 
viament decisions i polítiques 'oherenls, no pOl anar s· 
s'ha de limitar el creixement de place a le zonc. lurí ti 
o limitar-les com a mínim a le mé a ltes talegories, s'h¡ 
preservar amb rigor el medi natural, s'ha d'adequar el ( 
xement económic conjunt a les reals possibilitats de disp 
bilitats de ma d'obra de la nostra comunital, s'ha d'impu 
l'augment de la qualitat i sancionar amb energia les inl 
cions. Amb aquestes condicions, s'ha dit, invertir a Bal 
a les zones turÍstiques consolidades tornara a ser més re 
ble que fer-ho a Santo Domingo. 

Aquest és, Sres. i Srs. Diputats, el gran projecte d', 
Que le IlIe Balears ncces iten, que pot ser beneficiós i 
teres per a l'Estal, amb majúscules, i per a tots els es 
yols, per tant, i al qual em poden comprometre i vine 
els ajllntamenlS turístics. Per tant, projecte d'estat p 
no allfes, per a la UOSlra Comunitat i projecte d'estat 1 
tots els espanyols. Per dur endavant un pla estrategic d'al 
tes característiques oferim la nostra co¡'¡aboració tant 
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TI el Parlament, com davanl d'allres AminiSlracions, l'esta
~ i les municipals, per ajudar a convencer-les de'! · seus avan
tatges de tot tius per a tothom . 

Tants pocs temes ha volgul debatrc el President de la 
Comunitat que ha introdu"it el de la reforma de l'Estatut, trac
tat ja fa dues setmanes. passarem la moviola, no hi ha cap 

problema. 
Mantenim que l'ampliació de competencies i el ritme 

d'assumpció s'ha d'intentar fer mitjan¡;:ant un pacte d'Estat 
entre forces polítiques. Com que els dirigents del seu Partit 
d'AP consideren i així ho han manifestat que ja en tenen 
prau amb la moguda congressual, esperarem el mes de ge
ner per veure si és una línia encertada, després recapitula

remo 
La reforma de I'Estatut del 1983 en qüestions no com

petencials? Certament una aventura, perquc hi ha institucions 
importants basiques, com són els Consells Insulars, a les quals 
encara no els ha tocat res de l'Estatut del 1983 i hi duen una 
part important. Cautonomia balear encara no ha arribat als 
Consells Insulars i previament a replantejar aquesta i d'al
tres qüestions s'ha d'haver iniciat, desenrot llat, expe rimentat 
la descentralització de les decisions polítiques i de les Admi
nistraeions Públiques que el nostre Estatut d'Autonomia pre
veu en el seu artide 39 i d'altres, i aixo és el que s'ha de 
sed imentar, aixo és el que s'ha de consolidar. I les compe
teneies que el Govern administra COlll a propies, pero que 
en realitat té en preca ri o si voleu en usdefruit, s'han de tras
passar als seus titulars de manera important, no pensaran 

- passar de l'usdefruit a l'apropiaeió. 
I com que aixo ~o pot esperar més, perque ja fa cinc 

anys i mig, quasi si s, com deia ahir el President i com que 
n'ha passat més d'un des de la presa en consideració en aquest 
Parlament de la Llei de Consells Insulars, hem demanat amb 
tota legitimitat, amb dret, com correspon a una autonomia 
solvent, la reunió de la Comissió Tecnica Interinsular i la de
liberació sobre la transferencia de dues materies bones de ges
tionar, I'urbanisme i les carreteres. Si aixo per al President 
de la Comunitat és una cortina de fum, vol dir que tal vega
da pensa interiorment allo de «Santa Rita, santa Rita, etc.». 
Qui ho consideri una caixa de Pandora insinua un retrocés 
estatutari en materia de Consells Insulars realment preo
cupant. 

Pero amb aquesta iniciativa no tan sois volem desblo
quejar un aspecte inedit de l'Estatut d'Autonomia, sinó que 
també, certament, volem veure l'aplicació practica de punts 
de vista del Govern sobre autonomia financera, sobre princi
pi de suficiencia, sobre intents de recuperació de competen
cies, sobre reforma de fet de I'Estatut i d'altres. Els socialis
tes, vull recordar, sempre hem estat a favor de l'Estatut 
d'Autonomia del 1983, "artide 39 indos; vostes, els conserva
dors, que no el van votar favorablement perque donava po
ques competencies a les IlIes, tenen la paraula. 

Encara que sigui rapidament com a resum d'un any, hi 
ha altres qüestions de les quals voldria fer constancia: I'es
eassa voluntat del Govern de desplegar totes les virtualitats 
de la Llei d'Acció Social, on són els programes d'equipament 
anunciats pel President el mes d'abril en el Debat d'Ordena
ció Territorial, on la cooperació establerta per llei amb els 
Consells Insulars; l'abandó de tota activitat inversora en ma
teria cultural, abdicant de fet de I'esperit institucional que 
animava el Pacte Cultural; el fracas de la gran trobada de 
I'a ny passat, el pacte intersectorial. El primer capítol de la 

rondaia de I'hoteler gegantí que ajudava desinteressadament 
a aquell pageset tan feiner i tan bon al·lot no ha acabat bé, 
potser que el que produeix el pageset és encara massa poc 
i massa bo pel que el gegant necessita engolir. 

Una política d'urbanisme que escarneix dia a dia la pro
posta del Llibre Jlerd de la Reforma Agraria Balear de pre
servar el sol rústic de la seva tercerització, la manca de ges
tió o de voluntat o de capacitat del Govern per posar en 
reguiu les 800 hectarees de la primera fase de la Marineta 
amb 600 milions d'inversió improductius. 

I de l'Administració Autonomica? Mil milions destinats 
a informatització, entre gastats i pressupostats per al 89, sense 
una planificació del procés de canvi administratiu ni progra
mació de la formació de personal. Les deficiencies del siste
ma comprable, reconegudes sembla ser pel mateix Conseller 
i qualificades de paoroses, les conseqüencies d'un procés de 
contractació de personal purament dientelista i nepotista amb 
proves d'accés que han estat autentiques mascara des i que 
han conduit al desaprofitament i marginació deis funciona
ri s més capacitats al sob redimensionat de les plantilles i a 
un baix rendiment reconegut per tothom. 

Sres. i Srs. Diputats, sense cap pessimisme respecte de 
les immenses possibilitats de la nostra soeietat i de la nostra 
Com unitat, som profundament crítics respecte de l'orienta
ció política del seu Govern. Els seus discursos, els impor
tants no els que fa aquí, evolucionen lentament cap a altres 
formes d'expressió, cap a altres idees, evolucionen les parau
les, pero no trobam noves polítiques que siguin conseqüents, 
que siguin coherents amb aquestes paraules. 

Moltes gracies. 

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

el Portaveu Sr. González i Ortea, 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 
En el escaso tiempo transcurrido desde el Debate de In

vestidura, apenas algo más de un año, hemos tenido oportu
nidad de tratar en esta Cámara todo un conjunto de temas 
que cubren los más variados ámbitos de la acción de! Go
bierno. Por citar solamente los debates más transcendentes, 
recordaremos e! de Política General del pasado año, el de 
Política Turística, el de Financiación de la Comunidad Autó
noma y el de Ordenación del Territorio, de la mayoría de 
los cuales han salido como consecuencia inmediata ponen
cias y comisiones en estudio para profundizar en aspectos 
como la conveniencia de la reforma estatutaria, el posible 
agravio comparativo en la distribución de recursos o el aná
lisis del Catálogo de Espacios Naturales remitido por el Go
bierno en su momento. 

A ello hay que sumar la permanente actividad legislati
va que a iniciativa unas veces del Gobierno, otras veces de 
los Grupos Parlamentarios, ha venido discutiéndose durante 
es te período de tiempo. Finalmente debo señalar que se está 
discutiendo estos días el proyecto dave para tener una visión 
clara de la acción política del Gobierno, su presupuesto para 
el próximo año. 

Nos preguntamos entonces si al margen del mandato re
glamentario es oportuno ahora pasar un examen de la situa
ción política general, tanto por el hecho que se amontonan 
una gran cantidad de temas de debate de los citados más 
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arriba que esperan solución definitiva y urgente como, sobre 
todo, por la dificultad que en este momento entraña abor
dar la crítica de la acción del Gobierno con argumentacio
nes que sean originales y naturalmente a la vez rigurosas. 

Tal vez estas razones esconden la clave del discurso del 
Presidente, de ayer. Un debate de acción política general in
vita a cualquier Gobierno a hacer una exposición amable ele 
sus logros y reali zaciones en todos y cada uno de sus cam
pos de actuación y ninguna dificultad, creo yo, tendría el 
nuestro en realizar, en el debate de ayer, un planteamiento 
semejante. No hay área competencial en la que si se ha le
gislado, no haya sido buscando un acomodo de las leyes a 
las necesidades de nuestra Comunidad; no hay área compe
tencial en la que no se haya mejorado la gestión de forma 
que el ciudadano la note verdaderamente más próxima; no 
hay área competencial, en fin, en la que no se haya cons
truido una estructura nueva más acorde con los tiempos y 
los métodos que la proximidad del siglo XXI impone. 

Pero el discurso de ayer no ha ido por el camino trilla
do, el discurso de ayer ha pretendido, a nuestro juicio, apun
tar más arriba y aprovechar un debate parlamentario de du
dosa oportunidad para convocar a las fuerzas políticas a una 
tarea importante, la de discutir nuestro inmediato futuro y 
la de participar en su diseño. 

El análisis de la situación parte de la aseveráción que 
el autonomismo está enraizado con la solidez de lo que ha 
perdido en apasionamiento y ha ganado en madurez reflexi
va, «la autonomía se ha convertido en un hecho normal», 
nos deCÍa ayer el Presidente. Efectivamente nosotros también 
lo creemos así, porque en los medios políticos, en los de co
municación, en la calle se habla de la autonomía como si 
ya llevara ahí mucho tiempo, como si fuera algo que la his
toria no nos huj;Jiera proporcionado recientemente. 

La autoJlOmía se conoce, y yo me atrevería a ir un poco 
más lejos, se entiende, se estima y se siente, el ciudadano 
percibe la autonomía y le da un lugar en su escala de valo
res, lógicamente el paso siguiente de nuestros esfuerzos es 
ahora conseguir una efectiva mejoría en las pres taciones que 
la autonomía puede ofrecer al ciudadano y en ese sentido 
el Parlamento debe ser la caja de resonancia de las necesida
des que la Comunidad demanda a la acción ele gobierno y 
cabe, por consiguiente, a la hora de juzgar la situación de 
nuestra Autonomía, repasar la actividad parlamentaria, bu
cear en ella y buscar las inquietudes planteadas y el grado 
de solución que se les ha dado. 

Entrando en algunas de las materias más significativas 
ya que no en todas por razones obvias de tiempo, empeza
ríamos por los temas institucionales. Hay en este momento 
planteados ante la Cámara cuatro grandes temas institucio
nales, la Ley de Consells Insulars, la del Síndic de Greuges, 
la de Iniciativa Legislativa Popular y la de Reforma del Es
tatuto. La situación de la Ley de Consells Insulars invita a 
pensar que hay grupos políticos tal vez no demasiado intere
sados en que salga adelante; nosotros queremos aprovechar 
hoy para poner de manifiesto nuestra decidida voluntad que 
la ley no se retrase más y anunciamos que vamos a hacer 
cuanto esté en nuestra mano para que antes del próximo pe
ríodo de sesiones quede definitivamente votada ante el Ple
no de esta Cámara. 

Nos hubiera gustado que la ley fuera el resultado de un 
consenso unánime de todas las fuerzas políticas presentes aquí 
que hiciera el texto sólido y estable por mucho tiempo, pero 

ello parece que a estas alt uras es prac ticamcnte imposible 
El tema ele la horizontalidad abso luta, es decir, que en cual 
quier CtlS los lr~ Consells deban tener o dejar de tener l a~ 

misma comp ¡,eneias en las mismas condiciones y al mism e 
tiempo ha con tilUido un escollo insalvable en el camino de 
acuerdo. 1 menos un Grupo de los seis de la Cámara con 
ielera que la hori zo lltalidad e ' a lgo Illá. lue un criterio e: 

un dogma, y no ncce ilo explicar qué pa '~l cU<lnd la. Hcti 
tudes polilicas e con ien n en d gma. , la negociación e: 
imposib le. OSOlro no e tamos po dogma. ni act . de r, 
en POlíli <1, n t r cstam por la p lttr<l ' dialoganle ~ 

rIexibles que epan r Ilunciar B lo acee. orio paré! po sibi lita 
el acuerdo de todos. 

Otros dos temas institucionales están estrechamente vin 
culados por cuanto se trata de dos proyectos de ley, el de 
Síndic de Greuges y el de Iniciativa Legislativa Popular, diri 
gidos ambos a aumentar la accesibilidad del ciudadano co 
mún a los centros de la vida política y su participación el 
ella. En la primera se configura un abogado poderoso y gra 
tuito al servicio del administrado y en la segunda un meca 
nismo, que procuraremos simplificar al máximo, que da ac 
ceso al parlamento a personas y asociaciones nI 
necesariamente dedicadas a la política. Son instituciones qu 
pre ligian la democracia y que en concret harán arraiga 
probablemente con más r naleza el i lema aulon' mico. J 

nue lro juicio la aprobación de ta Jeye e importante, 1 

bien no lan urgente com la de lo on ell ' [nsu lars. 
r-inalmente, dentro de eSle apartado, queda el ema d 

la reforma del Estatuto de Autonomía que hace pocos día 
debatimos aquí. Los resultados de aquel debate en el que te 
dos los Grupos Parlamentarios con la única excepción d< 
Grupo SOCIALISTA estuvimos de acuerdo en la necesida 
y la conveniencia en el tiempo de esa reforma, creo que m 
excusan de detenerme mucho más en el asunto. 

Otro conjunto de temas que han venido a esta Cámar 
y que han sido tratados son los temas de organización. H< 
mos discutido muchas veces sobre la necesaria agilización d 
la Administración, pero en el panorama de esta nueva Ac 
ministración Autonómica falta aún por dejar claramente d 
señados los contornos de lo que deben ser sus elementos b, 
sicos estructurales, los trabajadores públicos. Hace ya tiemp 
el Gobierno remitió a la Cámara el Proyecto de Ley de l 
Función Pública, tras diversas conversaciones y discusion< 
previa a S\I elaboración con 1 ect re are lado. Fruto e 
este trabajo encaminado a aunar criterio y a orrecer part 
cipación a lodo, parece que fina lmente ante de concluir ' 
año podremo tener nuestra Ley de Función Pública, lo qL 
también repre enta un paso deci ivo en el a entamiento ( 
la realidad autonómica. Nue tro Grupo desde luego ofre< 
también su total apoyo para conseguirlo. 

De los temas organizativos podríamos pasar a los final 
cieros y a este respecto debo empezar por suscribir las pal: 
bras del Presidente en su discurso de ayer, palabras que ) 
en su día fueron claramente refrendadas por la mayoría ( 
este Parlamento, como algún otro Portavoz ha puesto de m: 
nifiesto, y así en la resoluciones aprobadas tras el Deba 
de Financiación el Parlamento fue taxativo al valorar posit 
vamente la labor reivindicativa -reivindicación, que no vil 
die ación ni victimismo-del Gobierno de la Comunidad an 
el Gobierno de Madrid, contrastando la insuficiencia final 
ciera de la Comunidad y la necesidad de que se reconozc~ 
en un nuevo sistema criterios como el de población, insul; 
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ridad, unidades administrativas, etc., con una mayor aproxi
mación a la realidad y la dificultad del ejercicio de las com
petencias autonómicas con una financiación insuficiente y 
altamente condicionada. En otras palabras, el Parlamento -y 
supongo que habrá también quien le acuse de victimismo
vino a reconocer las dificultades de un Gobierno al que ci
cate ram ente se le niega el dinero suficiente para desarrollar 
con eficacia sus competencias yeso no se hace contra tal 
o cual Gobierno, eso en definitiva se hace contra toda nues
tra Comunidad . 

Si a esto unimos la actit ud socialista contraria al tras
paso de competencias, en algunos casos de forma verdade
ramente escandalosa, como cuando se oponen a que esta Co
munidad disponga de alguna de las que tienen todas las 
demás de España, las otras dieciseis, el caso de la protección 
y tutela de menores, o a que podamos tener la completa res
ponsabilidad en temas que sólo y exclusivamente nos afec
tan a nosotros, el caso de las competencias en materias de 
aguas o las de ferrocarriles, habremos de concluir pidiendo 
a todos un esfuerzo para que con serenidad, sin histerismos, 
pero con firmeza hagamos llegar a la opinión pública, a nues
tros respectivos partidos políticos nacionales y a nuestros re
presentantes en las instituciones de Madrid las justas recla
maciones que se derivan de peticiones que están recogidas, 
contenidas y amparadas por la Constitución Española y por 
nuestro Estatuto. 

Dentro del área económica hemos "enido tratando aqLLí 
durante este último alio, el primero de esta Legislatura~ con 
carácter relevante dos temas importantes, el turismo y la or
denación del territorio. En la serie de importantes debates 
habidos sobre Política Turística se ha puesto de manifiesto 
la preocupación por la mejora en la calidad de la oferta que 
pasa por la mejora de la infraestructura de los establecimien
tos .y de los servicios y fruto de esa preocupación es la deci
dida actitud del Gobierno que se concreta en el esfuerzo in
versor en mejora de abastecimientos y saneamientos, 
carreteras, puertos, etc., en la mayor exigencia al inversor pri
vado en cuanto a estándares de calidad, en la búsqueda de 
unas nuevas y buenas posibilidades turísticas, diversificando 
la oferta actual, y en la preocupación por la preservación 
del paisaje. Ahí están, para demostrarlo, inversiones, decre
tos reguladores de la construcción turística o, por citar la más 
reciente, la aprobada Ley de Campos de Golf. 

Mención aparte merece la preocupación por conseguir 
que esta pieza clave en la economía balear sea capaz de arras
trar a los sectores más deprimidos, política de la que espera
mos buenos resultados a u;, plazo medio y cuya plasmación 
práctica puede verse renejada hoy en los presupuestos de Con
sellerias como Agricultura o Indústria. 

En la extensa materia de la ordenación del territorio se 
ha puesto el acento especialmente en la necesidad de crear 
un cuerpo legislativo propio en materia de suelo, la preser
vación de espacios naturales y el impulso de las obras públi
cas. La ordenación del territorio insular basada en un ins
trumento de planeamiento, el Plan Provincial al que el tiempo 
y la posterior legislación fueron envejeciendo, requiere un tra
tamiento particularizado y actual. El Gobierno está compro
metido a remitir a esta Cámara el avance de Directrices de 
Ordenación del Territorio en este año y ello signi ficará la 
puesta en marcha definitiva de su andadura. 

Por otra parte y simultáneamente han venido remitien
do a la Cámara diversas leyes como la de ecIificios fuera de 

ordenación o la ya anunciada de disciplina urbanística que 
se acomodan a nuestras necesidades, se ha anunciado tam
bién la elaboración por un extenso y variado equipo de la 
necesaria, imprescindible Ley del Suelo de nuestra Comuni
dad. En lo que se refiere a la delimitación y preservación 
de espacios naturales, que enlaza con las exigencias de polí
tica turística que antes comentábamos, la labor del Gohier
no se ha plasmado en la elaboración de un Catálogo de Es
pacios Naturales con carácter prioritario, la gran cantidad 
de asuntos pendientes en el Parlamento ha impedido que 
avanzáramos substanciamentes en su discusión. Por ello creo 
que sería útil que encontráramos las fórmulas adecuadas para 
que, sin perjuicio de la libertad de presentación de cuantas 
iniciativas legislativas estime cada cual necesarias, se establez
can prioridades que nos permitan abordar rapidamente los 
que, como es el caso del Catálogo de Espacios Naturales, 
están pendientes hace ya bastante tiempo y es verdaderamente 
urgente su resolución. 

Ya me he referido al tercer gran tema tratado en esta 
Legislatura, el de las obras públicas, cuando hablaba del ge
neralizado interés por una mejora cualitativa de la oferta tu
rística. Debo añadir aquí que si eso no fuera razón suficien
te, el esfuerzo inversor en carreteras, abastecimientos, 
saneamientos e instalaciones portuarias es una exigencia de 
calidad de vida de nuestros ciudadanos a la que estamos obli
gados a responder. Agua y alcantarillado en cada núcleo ur
bano, carreteras amplias, cómodas y seguras, puertos comer
ciales y de recreo forman parte de lo que podemos llamar 
forma de vida europea y por consiguiente nuestra. 

Quedan otros muchos temas y áreas de actuación auto
nómica sobre los que quizá no han habido debates generales 
aunque sí se han tratado puntualmente y a veces con fre
cuencia. Así sucede, por ejemplo, en el ámbito cultural, en 
el que se han discutido problemas como la normalización 
lingüística, la política de archivos, museos, bibliotecas, pa
trimonio arqueológico, histórico. El amplio campo aborda
do tiene respuesta completa, a mi juicio, en el presupuesto 
de la ConselIeria y a él me remito porque estamos discutién
dolo, lógicamente presupuesto que está por debajo de los de
seos de su responsable, pero significativamente amplio en el 
magro conjunto de la totalidad del presupuesto de la Co
munidad. 

Tampoco la sanidad ha sido objeto de debate general, 
aunque sí de una preferente y constante atención parlamen
taria y gubernamental. Por citar algún tema concreto, como 
el de la toxicomanía, que otros portavoces han traído aquí, 
la problemática se estudia por una comisión especial creada 
al efecto y que nuestro Grupo apoyó desde el principio. 

Como conclusión diría que un repaso rápido como el 
que acabo de hacer por lo que han sido las principales in
quietudes del Parlamento y del Gobierno este año pasado 
viene a poner de manifiesto que la Comunidad Autónoma 
necesita con urgencia la aprobación y el desarrollo de algu
nas leyes como la de Consells Insulares, que la reforma del 
Estatuto debe ponerse en marcha ya, que nuestro Gobierno 
Autónomo necesita más competencias y mejor financiadas 
y que en definitiva los ciudadanos requieren una política tu
rística que asegure, mediante la diversificación y la calidad, 
un futuro esperanzador, una política urbanística y ambiental 
a la altura de la Europa en la que estamos integrados; una 
política general, en fin, que dé respuestas propias a proble
mas propios. 
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El Presidente nos proponía ayer un plan ele futuro en 
sintonía con estas demandas, un plan que alguien ha califi
cado de incuestionable y que por ello nosotros esperamos 
que una amplia mayoría de esta Cámara, con las lógicas ma
tizaciones, le preste su apoyo. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la paraula el President de la Comunitat Aut6noma, 

Molt Honorable Sr. Gabriel Cañellas. 

EL SR. PRESlDENT DE LA COMUNITAT AUTO NOMA 
(Gabriel Cañellas i Fons): 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
No és la primera vegada que es fa un debat sobre l'estat 

de la Comunitat, cadascun ha tengut un plantejament dife
rent i cadascun deis que hem fet, s'hagi plantejat com s'hagi 
plantejat, ha rebut crítiques per la seva [ormulació, perque 
quan l'hem [et sobre balan¡;os han dit que li faltava filoso
fia, quan l'hem fet més sobre principis ens han dit que li 
faltavan balan¡;os, quan I'hem fet sectorial ens han dit que 
perdíem de vista la política general, quan l'hem fet sobre el 
passat ens han dit que li faltava visió de futur. 

Nosaltres podem comprendre que aix6 sigui així, cadas
cú és cada qual i cadascú fa el que creu millor en cada mo
ment i per a aquest debat creguérem oportú plantejar des 
d'on som, cap on anam sense entrar en cap formulació con
creta, sense fer cap plantejament de xifres i sí d'alguns prin
cipis que volíem explicitar. També creguérem oportú, m'es
tranya que ningú no ho hagi significat, que davant un debat 
tan important com aquest i per una vegada féssim la prava, 
i més avui que hi havia una oportunitat que tot el poble ba
lear que hi tengués interes i'les seves feines li ho permetes
sin, pogués seguir aquest debat en profunditat a través de 
les dimeres de la televisió i des de casa seva, no interrompre 
la visió generalitzada que podien [er tots i cada un deis Grups 
aquí presents -i no die els Grups de l'Oposició, sinó tots
amb un dialeg permanent de Grup i Govem i Grup i Go
vern, perque pensavem que precisament per la forma amb 
que l'havíem plantejat podia ser bo que en un tracte succes
siu s'anassin veient, escoltant totes les opinions sobre un ma
teix tema sense interrompre-Ies, perque amb massa freqüen
cia, quan s'interromp en forma d'un dialeg de preguntes i 
respostes, es perd el fiI general de la filosofia per anar a la 
petita resposta del tu has dit i jo et contest per tal de desvir
tuar l'argument del contrari, del contrari en el bon sentit de 
la paraula, per6 en absolut, vist que aixó ha transcorregut 
per aquests camins, volem deixar de donar resposta a tots 
i cada un deIs Grups i els volem donar resposta perque pen
sam seriosament que aquest debat és qualque cosa molt més 
important que un mer acte protocol·lari. Un debat sobre l'es
tat de la Comunitat ni qua1sevol a1tre debat que es dugui 
en aquesta sala no és mai en absolut una mera qüestió pro
tocol·laria, jo pens que el Govern en distintes situacions i 
davant distints auditoris parla i explicita el que són les seves 
linies d'actuació política en funció d'aquell qui l'escolta i del 
major profit que en puguin treure aquells qui escolten qui
nes són les linies d'actuació, peró a totes i cada una de les 
intervencions del Govern no hi ha la possibilitat que hi ha 
aquí avui que l'Oposició, aquells altres Grups que no for
men part del Govern i el qui donen suport al Govem ten
guin oportunitat d'explicar els seus punts de vista, de con-

trastar les opinions, fer oportunes rectificacions a le: 
exposicions del Govem. De manera que res més enfora d'in 
tentar que aquest debat d'avui sigui un mer acte de protocol 
tenim, encara que alguns no ho creguin, massa respecte pe 
que representa aquesta institució per pretendre convertir-l, 
en un mer \loe de fer comedia. 

Dit aix6, jo crec que ens hem ele sentir salisfets despré 
d'haver sentit el to generalitzat d'aquest debat. ]0 pensav¡ 
que, amb sort, podria trobar tres o quatre Grups, cinc a to 
estirar que donassin complida satisfacció a all6 que el Go 
vem exposava, per6 quasi m'atreviria a dir que amb matisa 
cions, amb confrontacions, amb dif~rencies de matís i d'opi 
nions, quasi em don per sustentat - per sis grups d'aques 
Parlament, la qual cosa vol dir quasi tots, i sis Grups pe 
una raó molt senzilla, no perque coindicim en tots, sinó per 
que n'hi ha que maldament els retorcin no canviaran de dis 
curs ni de principis ni de filosofia, ni els treurem del so], 
per molt que canviem la forma del debat. 

Jo voldria indubtablement agrair l'aportació a aquell 
que ens ha donat suport d'una manera més cIara, que pre 
nim en compte, i als qui han [et matisacions entre alIó qu, 
els agradava i els desagradava agrair-los-ho igualment per 
que aix6 ens dóna motiu per pensar, per pensar si anam bé 
per pensar si hem de fer rectificacions, i a aquells que nc 
els agrada res mai, doncs continuar felicitant-los perque al 
manco demostren coherencia, 

Per aix6 ens alegra que des del Grup MIXT ens donÍJ 
l'impuls necessari per prendre un camí, jo no dic d'anar pe 
feina perque fa sis anys que no hem deixat de fer-ne ni UI 

sol dia, jo no dic d'anar per feina perque crec que cap del 
qui són al Govem ni els Grups que els donen suport n 
aquests Diputats són aquí alegrement, peró sí que ens obli 
guin, que ens encaminin, que ens e'ncoratgin a prend~e UI

camí, afer aquest salt cap al futur que nosaltres volíem plan 
tejar ahir, aquest salt que exigeix aquestes mostres necessa 
ries, aquests esfon;os necessaris per aconseguir que la quali 
tat, la tecnologia i el disseny en tots els sentits, perque parei 
que hi ha qualcuna d'aquestes paraules que I'aplicam única 
ment i excIusivament a un sector concret, i deim disseny qual 
parlam d'indústria o deim qualitat quan parlam de turism( 
quan en realitat són uns adjectius que ens hauríem d'avesa 
a aplicar a totes i cada una de les nostres actuacions. En 
alegra, per tant, que ens animin afer aquest salt cap al fu 
tl;lr i els garantesc que, almanco des que jo som Presiden 
i ja fa quasi sis anys, no hem deixat de fer-ho ni un sol mo 
ment ni, en la nostra mesura i amb el nostre coneixement 
de prendre totes les disposicions necessaries per fer-ho. Li as 
segur que no és la nostra intenció boicotejar les aportacion 
que faci l'Oposició, ben al contrari les analitzarem amb to!; 
profunditat i tractarem d'acolIir alió que essent coherent ami 
el nostre punt de vista, amb la nostra forma d'actuació, pu 
gui rnillorar el que sigui i el que no, sense cap ti pus de menys 
preu, intentarem puntualment corregir-ho, debatre-hc 
dialogar-ho fins on puguem arribar. Li garentesc igualmen 
que no són meres teories alió que nosaItres exposam, crein 
serenament que quan hem anat afer peticions alla on sigui 
a Madrid amb molta més freqüencia, peró també a altre 
indrets, fins i tot a la nostra mateixa societat, hi hem ana 
seriosament i cercant no fer una mera elucubració filosófica 
sinó tractant de trobar solucions per al futuro 

Per aixo aquest pla, que és un salt cap al futur, ser; 
un pla que cerca modernització, que cerca de qualque ma 
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nera elaborar un futur turístic distint, que cerca impulsar la 
creativitat de la nostra societat, donar-li una finan<;:ació en 
10t el que és el nostre entorn economic, sense oblidar en ab
solut les millores socials, perque pareix que quan hom parla 
d'un tema concret s'oblida deis altres o pareix que quan hom 
té possibilitats de fer una cosa és que ignora totes les altres 
coses que pot fer. Jo crec que quan hom dedica un esfor<;: 
especial a uns temes, sense oblidar els altres, en el cas con
cret de la finan<;:ació cerca finan<;:ació per a uns perque de 
qualque manera si troba una finan<;:ació adequada per a uns 
temes i extraordinaria alleugera sistemes, doblers, mitjans que 
poden anar a tot el que no és aquell tema concreL Un salt 
cap al futuro Sí el que farem i procurarem que no sigui mor
tal ni sense xarxa. 

Al PSM-EEM i al seu Portaveu, un pages com qualque 
vegada diuen que som jo Ji contestaria que massa vegades 
el negre I'embulla. Es bo ser Ilest, cult, capac,:, dialectic i te
nir un bagatge, pero em fa l'efecte que una de dues, o tenen 
un únic discurs i el repeteixen sempre o aixo que ens ha dit 
vosle que el Govern i la societat diseorren per diferents ca
mins s'ho hauria d'apliear una mica el Grup, perque una de 
dues, la nostra societat té unes possibilitats o no les té, i una 
de dues, o jo només veig un sector de la societat o vostes 
només veuen únicament l'altre, em sembla igual que aquells 
qui entraven dins una habitació i una veia totes les parets 
pintades i l'atre només veia el despintat que hi havia just 
darrera la porta, alla on fregava el biuló, i és possible que 
la meya visió un poc amplia no sigui la de l'absoluta totali
tat de la societat balear,pero em fa l'efecte que el tros des
pintat que voste veu darrera la porta representa encara molt 
manco la reaJitat balear. 

Que hi ha opulents i ofegats? Sí, pero em nee a adme
tre que la societat balear sigui una societat només de perso
nes ofegades i que sigui majoritariament de persones ofega
des i que les rendes deis treballadors siguin absolutament 
eonculcades, em pareix que és una simplificaeió que amb fre
qüencia vostes fan aquí, voste d'una manera molt més as
sossegada, quan el Portaveu és un altre, d'una manera molt 
més vehement i molt més rapida, pero exaetament el mateix 
discurs, i jo crec que pot dir aixo perque les xifres, que no 
són només el «jo menjo un pollastre, tu i jo em menjat mig 
pollastre perhom» amb que voste en certa manera ha acabat 
el seu discurs, sinó les xifres referents a nombre d'ocupació, 
a la inflacció, al creixement de la població activa, que jo no 
li donaré pero que són a la seva disposició i que voste co
neix igual que jo, no demostren que la nostra soci~tat vagi 
per aquest camí, i la prova és que hi ha més persones que 
fan feina, que hi ha hagut una creaeió molt major d'ocupa
ció, no crec que aixo sigui dolent, que tenim unes xifres d'atur 
que han disminuü del 17070 a 1'11070, aixo no és dolent, que 
la renda per cap ita és molt major, i aixo vol dir que ho és 
per a tots, no només per a uns quants. Jo crec que cadascú 
fa una lectura de les dades en funció del que Ji convé i del 
que ha de plan tejar aquí, no dic que aixo no sigui legítim, 
die que per aquest camí em pareix que vostes i jo continua
rem anant per camins diferents. 

Que les Illes tenen una dinamica propia i que nosallres 
la incentivam? Benhaja aquesta dinamica, no ho hem ama
gat mai, sempre hem dit que erem incentivadors de la dina
mica de la societat de les nostres illes, que creim que té qual
que cosa dolenta, pero també creim que té mol tes coses bones, 
precisament nosaltres sempre donam suport a aquesta socie-

tat vital d'aquestes illes que ha sabut solventar cada un deIs 
probIemes en el moment que se Ii han presentat, per molt 
negres que hagin estat els panorames en quaIque moment. 
Sabem que tenir unes obligacions, sabem que tenirn unes fun
cions, no renunciar a exercir-Ies, pero per descomptat sem
pre anirem pel camí de la incentivació. 

Després ens han fet una llista, com sempre, els pensio
nistes, deis toxicomans, les disminucions, els barris degradats, 
com si el fet de no haver-los esmentats aquí representas que 
no es fa absolutament res. Per descomptat, per als pensio
nistes, si es refereix a I'increment de les pensions, jo ho ac
eepto com un repte i els el traspassaré a través d'una resolu
ció d'aquest Parlament perque instem el Govern Central que 
canvii' la seva acció; si com a pensionistes es refereix a que 
aquest Govern no ha fet res per a aquestes persones que al
guns al tres deim de la tercera edat, que requereixen uns ser
veis i unes actuacions, jo el commin a veure el que s'ha fet 
a tots i cada un deis pobles d'aquestes illes, les meves parau
les no són les més adequades per fer I'alabanc,:a d'aquest tema, 
pero que siguin altres que donin la res posta per nosaltres. 

Toxicomanies? Jo diria que nosaltres ens hem de beure 
les glopades del que no fan els altres, i ho feim, i crec que 
hi ha una funció realitzada des de la Conselleria de Sanitat, 
no perque sigui una funció administrativa, sinó perque és la 
funció exactament adient a tot el que nosaltres volem fer en 
acció social, que és donar suport a les iniciatives tant de per
sones com d'institucions, de persones capacitad es que donen 
una passa endavant i ajuden a fel'-ho que cree que són ~ig
nes de 1I0an<;:a i crec, a més, que són modeliques i donen 
un resultat encara molt petit que fan a1tres anant contra les 
causes i no contra les conseqüencies. N'hi ha que ens hau
rien d'ajudar a atacar les causes, nosaltres de moment, des
graciadament, només podem disminuir les conseqüencies, 
pero ho feim amb cos i anima, i crec que es veu. 

Amb les disminucions no digui que feim jocs d'artifici 
únicamenl i exclusivament davant batles, perque crec que el 
camp de les disminucions, amb la política que hem fet de 
donar suport a totes les institucions que han tengut un espe
rit de Iluita contra aquest tema durant els darrers anys, aquest 
és un tema que mai no s'esgotaria, que cada fase de l'Auto
nomia, com deiem ahir, dur la següent fase de poder am
pliar i millorar, pero jo crec sincerament que en la mesura 
de les nostres possibilitats hi ha hagut una atenció i una preo
cupació que va des de les inversions en la creació d'un cen
tre de profunds, que no n'existia cap, fins a la dedicació de 
tots ~Is doblers que h:m fet falta, perque no hi ha cap insti
tució que no tengui el seu deficit cobert, si bé és cert que, 
com el cas d'Inca que voste ha esmentat, encara n'hi hagi 
molts que sigui digna de tenir en compte la seva precarís'si
ma situació, i per tant aeudim a tots aquells centres que pu
guin ajudar, perque no oblidi que no és una competencia ex
clusivament nostra i amb aixo no vull repartir culpes, pero 
sí el comminaria que comparas I'acció que fa la Comunitat 
Autonoma i les que fan els altres responsables des deis mu
nicipis, des deis més grans fins als més petits, a veure si tot
hom pot dir que ha fet tant com nosaltres. 

La veritat és que m'ha satisfet sentir-lo, perque no ha 
pogut afegir absolutament cap acció nova, cap discussió nova 
a tol el que han fel fins ara, per tant no devem anar tan 
malament, no devem anar per un camí tan erraL Dic aixo 
perque també va entrar la seva exposició en temes agrícolas, 
que no s'ha vist res per ajudar als joves agricultors; bé, ido 
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n'hi ha que encara ni han viSL els agricultors ele prop, no 
ha dic pel seu Grup, ha elic per altres que fan senyes des 
de la tribuna, encara no saben que és un pages, en canyi 
n'hi ha que hern nascut elins el camp i sí sabern com s'ha 
de tractar aquesta gent, sabem quins són els seus problernes 
estructurals, sabem les dificultaLs per treballar amb qualcun 
d'aquesLs sectors i estam disposats a ajudar-los, pero hi ha 
una cosa que volem deixar ben clara iés que s'ha eI'haver aca
bat aixo d'ajuelar a qui no es vulgui ajudar a si mateix i hem 
ele tractar de potenciar allo que siguin realment iniciatives 
propies, i el mateix que deim deis agricultors ho podem dir 
del creixement i de tants d'altres sectors, hem ele fer, hem 
d'ajudar, hem de potenciar, hem de marcar camirl.?, pero tam
bé hi ha d'haver una societat que respongui a les !lostres pe
ticions. 

Voste ha 1'et referencia que el Sr. Almunia no ens con
testaria com contesta a Catalunya, que tal vegada per difi 
cultats amb el nostre plantejament, dificultats motivades per 
la proposta voluntaria d'aquesL Govern que s'enfronta amb 
més coses, el dialeg amb l'AdminisLració Central seria difícil 
i mai no rebríem la contestació de Catalunya. Si la contesta
ció que m'han de donar a mi és la mateixa que han donat 
a Catalunya dient que no li deuen cap pes seta, a mi no em 
convé gens aquesta contestació, em convé més que diguin que 
me'n deuen qualC1.¡n¡;¡ o almanco que me la prestaran. 

]0 no voldria entrar en temes com el que voste ha plan
tejat que ser d'esquerres és ser autonomista, perque no sé 
si aixo anava per nosaltres o anava pels altres, és a dir, no 
sé si amb aixo ha volgut dir que nosaltres no podríem ser 
mai autonomistes o que uns altres no podrien ser mai d'es
querres. La veritat és que jo cree que I'autonomisme no té 
colors polítics, que la voluntat d'autogovern no té colors po
lítics, sinó que és un sentiment que no és propietat de cap 
grup minoritari, sinó una elemostració palpable q~e es fa dia 
a elia. 

Que per al futur ens planteja el fet que no ens jutjaran 
avui, sinó el 92? Dones que voste ho vegi, de moment els 
judicis no són tan desfavorables, n'hi ha ele bons i n'hi ha 
de dolents, no pretenim ter-ho tot bé ni tot malament, pero 
creim que hem actuat responsablement en totes les nostres 
accions i que qualque cosa hem fet per al nostre poble. 

A UM li he d'agrair la felicitació pública, pero no la 
felicitació de si el Govern ho fa bé o ho fa malament, per
que aixo suposaria que torn unes felicitacions ja que les dues 
forces polítiques som en el Govern, o les tres, perque nosal
tres som una coalició al mateix temps, immersa, sinó per la 
referencia que ha fet a un demble, la qual cosa m'alegra per
que no fa ni tan soIs dos dies, quan es debatia la convenien
cia o no d'un discurs com el que he fet, qualcú em va redac
tar en un paper un carnet de Partit Liberal, la qual cosa em 
va honrar. Si la seva felicitació m'acosta un poc més a sentir
me d'alguna manera i sense necessitat d'escriure-ho militant 
honorari d'UM, amb els seu s plantejaments que coincidei
xen amb els nostres, li as segur que per a mi és possiblement 
el fet que més m'alegra d'un debat com aquest. No el preo
cupi mantenir la defensa deIs Consells Insulars perque aquests 
juguin el seu paper, no el preocupi insistir tantes vegades com 
faci falta, perque en el nostre Grup no hi trobara cap pro
blema; en trobara a una altra banda en aquest camí, amb 
aquells que continuament canvien. Com que s'aficionaren en 
un moment determinat que una paraula meravellosa com el 
canvi, «el cambio», eIs va servir de fórmula per modificar 

les coses, ara carwien ells, pero nosaltres no, nosaltres conti
nuarem pel mateix cami que emprenguérem fa anys. 

Que hem de controlar ofertes, renelibilitzar inversions en 
agricultura, que hem d'cncal¡;:ar el benestar social. Ciar que 
sí i junts intentarem dur-ho a Lerme ele la millor manera i 
de la més rapiela, i junts continuarern lIuitanl per aconseguir 
que I'autogovern sigui una realitar i que ha sigui fins i tot 
superant aquest conccpte, que jo cree que la veritat és que 
no s'ha expressat prou , que I'autonomia és realment autogo
vern, perque molles vegaeles diuen que és aixo de l'Autono
mia?, eloncs és exactament aixo, voluntat de governar-nos 
nosaltres mateixos i junts I'aconseguirem, i per aconseguir-Ia 
negociarem tant com faci falta, perque no és voluntat nostra 
enfrontar-nos amb ningú, no ho és, és molt més facil i molt 
més agradable encal¡;:ar aquestes mateixes metes per la via 
del dialeg, el que passa és que pcrque dos cs parlin han d~ 
valer tots dos, si no, no em cansaré de dir-ho, ens trobam 
tantes vegades que som com aquells dos nuvis que es troba
ven a mitja correspondencia, que un escriu i I'altre no con
testa, i a nosaltres aixó ens passa amb massa freqüencia quar 
ens dirígim al Govern Central. 

No és facil el camí de J'enleniment, tenim postures mas 
sa di ferenciades tal vegada uns Grups i els altres, pero Ji ga 
rantesc que no quedarem darrera per voluntat de dialeg i en 
cara que en un moment determinat, aquí, que és on s'ha dt 
fer, exposem postures que tal vegada no agradin, aixo no vo 
dir que tenguem voluntat d'enfronlament ni vulguem fer vic 
timisme, aixo vol dir simplement j clarament que partirr 
d'unes bases i estam disposats a arribar, a cop de dialeg, OJ 

faci falta, sempre que se'ns convencí o ens elonin raons favo 
rabies, fins i lO! qualque vegada, com ha passat en aques 
Parlament, quan s'han donat raons d'Estat, i un Govern 
unes forces polítiques s'han aixecat a defensar possibles raon 
di.Eslal, encara que després les respostes tardin a arribar. 

Estanl, com vosles, per la planificació indicativa i pre 
cisament creim que feim aquest cami, que el nostre pla d'in 
versions és una indicació de per on han d'anar les nostre 
actuacions i les de la societat Lambé, que és voler saber el 
qualque manera que vol el nostre poble i tractar de deriva 
les seves iniciatives cap a alió que creim que pugui ser, ni 
un bé concret, determinat, d'uns senyors exclusius, sinó ~ 

bé comú, i la nostra societat és tan imaginativa, és tan fin. 
eI'enteniment, que normalment Ji basten aquestes indicaciom 
no ha de menester gaire més, perque el nostre poble és ca 
pae,: i intel·ligent, i no permetrem que una situació de cri~ 

economica ni qualsevol altra circumstancia que es produei> 
en un futur immediat pugui posar en perill la seva cohesié 

Per aixo és que junts intentarem preveure quines són le 
situacions que ens ofereix el futur i preveure amb anteriori 
tat quines són les alternatives que hem de elonar perqu 
aquest futur es dirigeixi cap a fets positius i no cap a fet 
negatius. 

Per aixo ens alegra veure iniciatives per una part del no~ 
tre poble que possiblement és la més perjudicada, aquest se( 
tor de la nostra població que es troba amb possibilitat d 
ser la zona més regressiva de la nostra Comunitat, pero pr< 
cisament per aixo el pla que hem fet en conjunt cerca qu 
aquestes comunitats que es troben en situació regressiva n 
quedin ai1lades, sinó que a través d'imes bones comunic~ 
cions no hi hagi diferencia entre vorera de mar i interior, el 
tre una capital i els 1I0cs més ai.1Iats. 1 precisament perql 
no volem que aquesta regressió els arribi també en el terrer 
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economic, és perque un pla de reindustrialització encamina, 
futenta dur cap a aquestes zones aquella alternativa econo
iilica que el fet de no tenir sol i platges els lleva. Aquesta 
idea és la que també ens anima en aquesta lluita a favor d'una 
agricultura que ha d'afavorir indubtablement aquestes zones 
que tenen una regressió economica major. 

Esperam que amb una actuació com la que es planteja 
en un pressupost general, com la que es planteja en aquests 
pressuposts combinats amb aquest Pla Especial d' Inversió es 
puguin solventar les dificultats d'aquestes zones, les que vos
te ha dit i d'altres que hi ha, que precisament serien les que 
passen més dificultats en un moment com el que du el futur 
que ara se'ns presenta. 

Felicitar el Portaveu del CDS perque ha explicitat clara
ment allo que li agrada del que no li agrada, allo amb que 
esta d'acord del que esta en desacord, la qual cosa facilita 
c1arament la labor de tots aquells qui vulguin de qualque ma
nera tenir unes actuacions tan sustentades que siguin repre
sentació del mes ampli sentit popular, perque indica clara
ment a un Govern que sap, entén i compren que no és un 
Govern majoritari, quins són els camins que ha d'emprendre 
si vol tenir una actuació realment comprensiva de tat el sen
tit popular. 

Jo comprenc que vostes es demanin per qué volem més 
mitjans i qué espera el ciutada, i que tal vegada en qualque 
moment les res postes que donem a aquestes preguntes no si
guin exactament les mateixes. Voste es demana quina alter
nativa donam als pagesos, si ens hem preocupa! per la in
tranquil·litat del futur turístic, si tenim en compte les 
reclamaciolls deis funcionaris per la pérdua de poder adqui
,itiu, si ens hem plantejat la dificultat que pot suposar una 
:onstrucció avui en baixa, el fet que els pensionistes no ten
~uin residéncies suficients, temes com els de la drogo-adicció 

els consumidors. 
CIar que ens ho hem plantejat i ciar que a la nostra 

nanera intentam donar una res posta, i ciar que ens agrada
'ia donar una res posta encara molt més bella i més positiva, 
Jera des d'un Govern hem de mirar de no confondre alió 
lue voldríem amb allo que és possible i quan feim els nos
res plantejaments tractam de fer alió que nosaltres creim que 
:s possible de la millor manera que sabem. 

El que jo no puc admetre és que tractem de confondre 
¡ue hi hagi encara problemes latents en tots i cada uns 
I'aquests aspectes i que aixó representi que hi hagi un de
encanto Jo no ho crec, jo no el sent, hi ha sectors on sí que 
ti ha un desencant, jo crec que hi ha realment un coneixe
nent bastant ciar de quina és la realitat, de quina és la vo
untat del nostre poble, d'on es vol encaminar i que és el que 
ns exigeix <.l tots i cadascun, i en feim una interpretació i 
1 plasmam a tots els documents i accions polítiques que duim 
quÍo 

Malgrat que qualcú tragués el tema de les il/es adjacents, 
i bé era als nostres textos d'estudi també és una expressió 
ue amb gran assidultat, sobretot quan em trobo mar enlla, 
ncara m'agrada d'utilitzar. En el nostre Govern no hi ha un 
specialista a dir que la nostra estructura administrativa era 
olonialista, i jo afegesc que efectivament era l'estructura ad
lÍnistrativa colonialista própia d'unes illes adjacents que mai 
o varen tenir nom propi més que als mapes i encara de ve
ades posats vora el de Canaries. Nosaltres no voldríem en 
bsolut que ens haguessin de tirar mai en cara aquesta ex
ressió referida a les illes menors, primer que seria remarcar 

un fracas de la nostra política que no estam disposats a ad
metre i segon perque creim que fins avui hem fet bona part, 
no tot, del necessari perque aixó no es produís i que si enca
ra no s'ha evitat totalment i si no s'ha vist plasmat en mol
tes actuacions polítiques ha estat perque n'hi ha hagut que 
fins avui no han descobert les illes menors, el que passa és 
que les han descobert de cop i res posta, han oblidat que hi 
havia la mar enmig, i I'aigua ja els arriba al coll. 

Per descomptat ens sabria molt de greu caure en una 
centralització del poder, admet que sigui una temptació com 
qualsevol altra, és cert, tenim exemples deIs que reclamaren 
I'autonomia des de l'Oposició, la plasmaren a la Constitu
ció, obligaren a plasmar-la als Estatuts agradas o no agra
das a tothom i tot d'una que s'han vist al poder els eou tat 
el que eserigueren. Nosaltres no voldríem caure en aquesta 
temptació, voldríem trobar el camí adequat perqué alló que 
hem propugnat molt de temps no trobi, eom ha trobat fins 
ara, tants d'entrebancs i per descomptat procurarem que la 
diserecionalitat en un tema com aquest procurarem que es 
trobin enfora les nostres actuacions. 

Prenim bona nota del seu suport a tot el que sigui llui
tar contra aquest intent de recuperar competéncies, d'avui en
davant no voldríem trobar més motius per coincidir en un 
tema tan espinós com aquest, no perqué no hi hagués coin
cidencia, sinó perque realment no es reprodulssin les actua
cions que ens ha obligat a impugnar pressuposts, a impug
nar la Llei de Costes, la de les aigües, la de les vivendes i 
tants d'altres temes que ho hauríem d'haver ret igualment, 
peró que sí ho feim després diuen que només anam contra 
el Govern Central i es difícil saber compaginar on comen
<;am el dialeg i on acaba I'enfrontament i sobretot amb una 
classe de dialogants que tot d'una que la nostra opinió es 
contraria a la seva diuen que feim victimisme. Per aixó amb 
més motiu ens alegra veure que no és només una qüestió 
de la dreta contra l'esquerra, sinó que hi ha qualcú més que 
coincideix amb nosaltres, per aixó, mol tes gracies. 

També veure que coineidim que s'abusa massa de les Di
rectrius Generals de Política Económica, fins i tot jo hi afe
giria qualque cosa més que, encara que fos tímidament, vaig 
intentar establir ahir dins el meu discurs, que s'abusa massa 
de partides pressupostaries que no corresponen al Govern 
Central, que són les que motiven aquesta direcció económi
ca, és a dir, que jo cree que han retallat parcel·les filosófi
ques de poder, peró ningú no retalla els pressuposts general s 
de l'Estat, que són els que donen el poder, i que ens transfe
reixen les competencies en agricultura i per tant algunes Di
receions Generals completes haurien de desapareixer del Pres
supost General de I'Estat per incidir en aquesta partida que 
diu Finan<;ació de les Comunitats Autónomes i que en vi
venda i d'altres temes haurien de desapareixer les partides 
pressupostaries del Govern, així no hauríem de menester sol·li
citar ni aj udes ni convenis perqué hi hauria un muntant su
ficientment important perque, perque sense afectar en abso
lut els principis de solidaritat, s'adquirissin els principis de 
s u [iciencia. 

Que és un mal plantejament de la fórmula de la finan
<;:ació? Fa molt de temps que ho dei m i coincidim igualment, 
i li assegur que farem tats els esfor<;os necessaris per a un 
tema tan seriós com aquest, que els nostres plantej aments 
siguin plantcjaments técnics amb possibilitat de convertir-se 
en argumcnts sólids de dialeg, de la mateixa manera que feim 
el mateix es fon;: perqué ni vos te ni ningú pugui dir que no 

, I 
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gas tam els doblers de la !lastra Comu nitat adequadament. 
Hem tengut diricllltats 11lo!ts d'anvs. in cree qllc tnthnlll <.;3Jl 

que hi ha hag ut, en el transeurs de qllatre anys, pre;,,>uposts 
que s' han aprovat pel juny, qualcull que s' ha retira t, que c1s 
hem hagut ele tornar a dur, que s'han comcn~ar , i aixo ha 
provocat una dificultat administrativa. 

Fins i tor estic disposat a admetre que s'ha hagut d'cdll 
car tota ulla classe políti ca. per que no?, i tota una adlllinis
tració nova a funcionar d'una manera di stinta, pero també 
estic conven¡;:ut que en acabar aquest any tots aqucsts plan
tejaments que vostes fan amb raó s'hallran superat i dins les 
línies del que és absolutament normal. 

Q\le ens transfereixcn el deficit públic? EIlS el transfe
reixcn, pero, com diuen , trabucant-nos el carro; en~ transfe
reixen tot alió que provoca deficit públic, ha intenten, ha fan, 
i a més es queden la inversió. Jo no vu ll pensar, com voste, 
que ningú jugui brut, pero m'obliguen a pensar-ho; jo no 
voldria pensar que aixo sigui motiu d'una diferencia políti
ca, pero ja comen',: a pensar que no em queda altre remei 
que creure que aixo sigui així i així i tot farem esforr,:os per 
tornar acumular la voluntat necessaria per pensar que tot aixo 
és producte d'unes diferencies d'opinions i no d'unes vo lun
tats polítiques, pero no oblidi que també en qualque mo
ment ens arribam a creure nosaltres mateixos aquestes afir
macíons que tots aquests problemes els tenim perque un 
senyor en un moment determinat no va poder venir a firmar 
una acta concreta que no s'havia acabat ele complir, cosa que 
no deim nosaltres, que són d'altres qui ho manifesten. 

No reclamam competencies perque administram millor, 
reclamam competencies com voste mateix manifestava que 
així havia de ~er. rerque cm rertoca El que Jla~~a &~ flll(' 
a més a més, també consideram que administram millor de 
COI11 telen altre;" 110 vol Jir que adnlll11;,lrem be, ¡XTO aJIlll
nistram millor o almaneo-amo més roes doblers feim moltes 
coses i ens Iluu Olés el pel. i aixó és un motiu més perque 
ningú no ens pugui dir que com que ho feim malament no 
importa ens donin més coses. Jo crec que al final qui jutja 
aixo som tots nosaltres, perque ens co rrespon, pero també 
hi ha una segona cambra de ressonancia que jutja les actua
cions d'aquells qui representam en un moment el poble, i fins 
ara no ens res pon malament. 

No plantejam la reforma estat utaria com una convenien
cia ni eom un dret, plantejam la reforma estatutaria com un 
dret que en aquest moment s'ha fet possible i a més em eon
vé, i a mi em costa creure que el fet que jo plantegi dues 
possibles reformes o una reforma en dos temps sigui una con
tradicció o suposi que una reforma vagi contra I'altra, que 
impedeixi I'altra, jo crec que hi pot haver distints planteja
ments, pero pens que la reforma que nosaltres proposam, 
que s'hauria d'accelerar com a Govern, és una reforma no
més del sostre competencial en un moment i unes circums
tancies adequats, que és quan s'han acabat els cinc anys, i 
davant la possibilitat que I'altra reforma més amplia tal ve
gada s'allargui per la necessitat de trobar un consens, no per
que es destapin caixes de Pandora ni perque qua1cú pensi 
que amb la seva actuació allargadl aquesta modificació pos
sible de l'Estatut, sinó precisament perque aquesta amplia
ció del sostre competencial, com més prest vengui, més aviat 
donara millors possibilitats per al nostre poble, sobretot ta
llara males intencions d'altres a I'hora d'intentar 
retallar -nos-la. 

El pla d'inversions que hem presentat no és un pla sen-

se ro ni so, és un pla que vole l1l que sigui realment una res
posta al que la societa t vol i ens reclama. I ~Aelministració 

el Govern elc la COl11unitat no renunci a a res, no és que rac 
un mer afcgitó de qües tioTls pUlltuals i li digui un pla. QuaT 
I'hem presentat, ho hcm fet com un pla que du, al nostn 
vcure, una illtroducció explicativa del perque, creill1 que el 
el seu momcn! hi hern aj untat les ll1otivacions nccessaries 
que conté una serie de criteris generals, que clesprés fa un, 
selecció cl'illversions en funció cl'aques ts critcris i d'aqlleste. 
motivacions i que, a Olés, fa una distribució territorial , pen 

é~ Ljue tampoc no va ser la nostra voluntat entrar precisa 
ment en aquestes rnotivacions ni tan so Is amb xifres i dade 
que han aportat uns altres, no nosaltrcs, pcrqlle creiem im 
portant aquí j avui fer un debat sobre on ana m i per quin 
eixos ens heOl de dirigir i si tots hi estarn d'acorcl, al seu mo 
ment OportCI, quan tenguern rnés coneixement de les possibi 
Iitat s financeres d'aquest pi a, el durem logiealllent a aques 
Parlament a debatre'l i no sé com qualcú pugui haver pensa 
que seria d'altre manera, perque aixo seria su posar que son 
tan fora de la realitat que ens veim capa¡;:os de dur a term 
eneleutarnents. obli¡raeioTl'. plam ex trac)f(linaris i rea lilzacion 
sense consentiment d'aquesta Cambra. 

NO helll c~crll ab kCI~, Ja ~Oll1 Ull poc crescudets, a pe 
sar que qualque dia encara ens fa il·lusió escriure' ls i si ( 
reí Almunia ens contesta amb una finan¡;:ació aelequada, n 
sap el plat de dolr;os que trobara a I'hora de deixar el se 
obsequi a la 110stra sabata. Si és o no un pla progrcssiu, h 
debatrem en el moment en que, plantejat a aquesta Cambn 
es vegin les motivacions i les directrius que segueix. Fins ar 
tot va bé, pero arribam al moment en que ens toca bail e: 
amb la Olés Iletja. 

No sé en absolut si han volgut agarar-nos per sorpres¿ 
al darrer Debat sobre l'estat de la Comunitat el Grup se 
CIALISTA ho va intentar sortint amb un c!iscurs rotalrner 
alie al debat sobre formules, finan\=acions, programes eCl 
nOlllics, pressupost de l'Estat, tota una trabucada de carr 
de xifres, de principis, quasi un debat c!'illvesticlllra, i aVI 

ens so rprenen amb tota una serie d'afirmacions que cliue 
que les nostres no són les actuacions lllotius d'aquesta soci, 
tat i ells en clonen unes altres corn si fo ss in propies. 

Que hi ha un futur de crisi que planeja sobre el seel( 
turÍstic? Jo no cree que sigui cap descobrimenl. Que tots e 
tam preocupats per aquest tema? No es lllés que manifcsu 
una realita!. Que hi ha un runl vital a la nmlr<l rnlíticn ti 
rÍstica que es diu remodernització de la planta hotelera, i no 
altres ho manifestarem a una inauguració d'una fira tan in 
portalll COlll lecnoturtStlca? LogJc. ()ue aquest ha de s' 
I'objecte principal de la nostra preocupació durant molt ( 
temps? Es ciar, aixo no se m'ocorre ni tan sois que pug 
ser motiu de debat, sinó motiu d'unanimitats ciares. Que co 
a Govern, com a grups polítics, com a soeietat sen cera el 
trobam davant aquesta necessitat és clarÍssim que totes l 
nostres actuacions van encaminades cap aquÍ, és fora de t, 
dubte. 

Vos tes han volgut suposar que acabaven de tocar el ( 
amb un dit fent la planificació del sector turístic per als pr 
xims anys, explicant-nos que és un sector que té benefü 
i té obligació d'invertir-Ios. Jo crec que fa un any i mig, p 
no comptar el temps d'abans, que explicam exactament el m 
teix; que la nostra voluntat de cercar el pacte intersector 
no era més que encaminar aquests beneficis d'un sector c. 
a altres sectors més desatesos, que el fet de cercar una rei 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 43/1 / 23 24 de novembre del 1989 1541 
;::::::: 

dustrialització agrafIa per la via de la indústria agro
alimentaria no és més que un sistema de posar llllclatlVes 
per encarIÚnar aquests excedents cap a aquestes indústries per
que possibilitaven que aquests excedents anassim cap a sec
tors que en un moment determinat eren importants i indub
tablement dins aquestes reformes hi havia la necessitat de la 
remodernització d'una planta hotelera que perilla que quedi 
obsoleta i que per cert té dificultats per entrar dins certs sec
tors i que ho hem de predicar tots i per aixo ho vaig dir 
en el moment oportú, no aquí a vostes, que ja en són plena
ment conscients, sinó a aquells sectors economics que són 
els que s'han de conscienciar més que els altres. 

Que per a aixo hi haurem de conjutar la infIació públi
ca? Es cIar. Qui es va alarmar quan alguna vegada varem 
dir, al principi - després s'avesaren afer-nos modificacions 
als pressuposts- que era fer una magnífica promoció turís
tica dedicar doblers d'aquesta promoció a millorar els entorns 
municipals? Qui pot dir que sigui una labor d'imatge un pla 
d'inversions que precisament el que fa és facilitar tot aquest 
mate ix programa que voste estableix? 

Així i tot, com que veig que hi ha una coincidencia ple
na, jo li he d'agrair la col·laboració que manifesta dient que 
aportaran totes quantes accions siguin necessaries precisament 
en aquest sentit, i crec que no mereix ni un centim més d'ex
pressió ni de gastar saliva. Estam tots d'acord? Ido, enda
vant; anem a debatre els punts en que no estam d'acord. 

La reforma de l'Estatut, als Consells lnsulars no els ha 
tocat res de l'Autonomia fins ara per culpa nostra, pero culpa 
del Govern sent que diu el poble, ido endavant, per culpa 
del Govern, o sigui que som I'únic Grup que en el transcurs 
de cinc anys hem dut propostes per tractar que, mÍnimament 
almanco i perque tots ens hi anassim avesant, arribas qual
que cosa als Consells Insulars, vos tes ho impedeixen siste
maricament, posant entrebancs fins ahir, que han descobert 
que ja n'hi havia prou de perdre imatge i, perdonin l'expres
sió una altra vegada, trabuquen el carro de les transferencies 
als ConselIs Insulars, supos que esperant que el Govern sor
tiria com un desesperat dient que no, a veure si d'aquesta 
manera -i jo voldria dirigir-me, com un altre Diputat ho 
va fer, a la darrera fila- sorgeix una UGT eivissenca i un 
Nicolas Redondo MarÍ Calbet, aquest problema el tenen vos
tes, nosaltres no, i del que m'han donat oportunitat és de 
quedar empatats a un. En el transcurs de sis anys vostes ens 
han retret sistematicament cada dia que nosaltres no vota
rem l'Estatut i que per tant no podíem ser auto no mistes i 
que venÍemalloquenocreiem.lal. vostes sistematicament 
han bombardejat a la Comissio Tecnica Interinsular tota 
quanta iniciativa hi ha hagut ca als Consells Insular~ amb 
frases afortunades del Sr. Costa, amb intervencions adequa
des del Sr. Alfonso, amb res postes del Sr. Triay, fins i tot 
arribaren a fer constar en acta que mentre la L1ei de Con
sell s Insulars no hagués sortit , la Comissió Tecnica Interin
sular no podia ni tan sois fer feina, que ni tan soIs Ji havien 
de dur cap proposla, i gira i trabuca i a partir d'avui més 
paristes que el papa, 1 a 1. Jo no tornaré a parlar d'aquest 
tema, vostes no tornin a dir pus mai si som o no som auto
nomistes; el tema de I'autonomisme i de la capacitat d'auto
govern, com el tema de si un és partidari deis Consells Insu
lars o no, es demostra amb aquestes actuacions, sinó amb 
l'actitud de cada dia, és igual que demostrar qui té els ca
bel! s blancs i qui no els hi té, per molt que se'ls tenyeixi tan
mateix li tornen a sortir davall, i els qui e!s tenim blancs de 

defensar aquest tema no necessitam fer cap foguerada. Vo
lem que facem aixo? Al·leluia, ja era hora que arribas aquest 
tema, més aviat en sortirem, pero no sera merit seu, aixo 
no, perque vos tes al final encara ho bombardejaran i si no 
ho bombardegen, jo deman si és perque el partit socialista 
ja ha perdut tata esperan~a de governar en aquesta Comuni
tal i que quan se sap amb certesa que ja no es podra tenir 
mai poder aquÍ, a veure si aconseguim que els altres es bara
Hin entre ells. Mal cami han triat, senyors, creguim que mal 
camÍ han triat. 

El que passa es que tot i amb aixo tal vegada creuen 
que la imatge, en 1I0c de fer-Ia el noslre pla especial, que 
almanco té una preocupació per les necessitats d'aquest po
ble, potser intentara canviar dema. El que passa és que cada 
vegada que vostes surten aquí i fan tota una serie d'especifi
cacions, ja sigui quan s'equivoquen i al Debat d'Investidura 
equivoquen el Grup al que va dirigit o quan equivoquen un 
debat de la Comunitat i pensen que són vostes els qui fan 
el Debat d'Investidura o quan, com avui, no sabien quin camÍ 
prendre i prenen el de la bogeria - perdo, retir aquesta pa
raula, volia dir no saber on van, ho retir, volia dir la bogeria 
política, no !'altra, perdonin-els pass a un poc que desco
neixen que ja hi ha massa gent que sap la diferencia entre 
el que vos tes prediquen i el que vostes accepten. A mi em 
sap greu retreure, perque un deis vicis que hi ha aquest Par
lament és que hi ha massa gent que quan puja aquí treu re
talls de premsa i jo, quan he dit el que he dit, que ho tom 
a retirar, és perque fa pocs dies s'estranyaven determinades 
persones que tan soIs una comanda de gestió a un Consell 
Insular li podria produir el col·lapse administratiu, una mera 
comanda de gestió d'una cosa petita, i era un socialista re
lIevant, no és que no n'hi hagi cap que no ho sigui, aquest 
és que ocupa un carrec rellevant a més, una comanda de ges
tió li podia provocar el caos administratiu; amb les carrete
res i I'urbanisme tots a la una no hi haura caos administra
tiu, hi haura caos circulatori, pero on jo volia anar a parar 
és que quan vostes fan aquestes manifestacions de principis 
polÍtics amb les quals vos tes defensen allo que no creuen, 
no se'n temen, i jo supos que el Sr. President permetra que 
ho digui, que els passa el mateix que a Xim de Son Xorc, 
que quan el trobaren davant casa seva pegant bots Ii dema
nare, «Que fas, Xim?, diu «ca~ molcerons», diu «i que són 
molcerons?», diu «com vol que ho s<'tpiga, si no n'he ca~at 
cap?», ido a vos tés els passa el mateix, sempre seguit avan
cen principis, execucions, mitjans, solucions, i vosles encara 
no han cac;at cap solució mai i pel que veig han renunciat 
a cac;ar-Ies i, arnés, on tenen mínimament possibilitats 
d'agafar-la després fot tot el contrari del que diuen. Hem de 
limitar l'urbanisme, hem de limitar les actuacions, hem de 
protegir els espais naturals, i després, si tenen accions a un 
municipi fan exactament tol el contrari, tot el contrari, i a 
més .no se'n temen que a un poble pelit, i les nostres illes 
al final són ben igual que un poble petit, tots ens coneixem 
i tots sabem que hi ha darrera cada persona i si coincideix 
el que diu amb el que fa, o encara més, si és capac; de sortir 
aq uÍ o predicar allo que fa exactament. 

No entraré en acció social i el pacte intersectorial i l'ur
banisme i els reguius perque al final és la postura crítica que 
ha d'adoptar el Grup de l'Oposició, el Grup que sempre és 
a I'Oposició i que U·acta en tot moment de desbaratar i és 
possible que manifestin que en les nostres actuacions hi ha 
una evolució, més ben dit en les nostres paraules, perque les 
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nostres polítiques han evolucionat poc, continuam defensant 
el que defensarem, ho creiem de bon cor i tractarem de uur
ho a terme amb la voluntat de tots aquells que estiguin dis
posats a ajudar-nos. 

Lógicament he d'acabar donant les gracies al nostre 
Grup, que moltes vegades molt sofriuament, com els alu'es 
que ens donen suport, els toca el paper de poc llui'ment, peró 
que sabem que tenen la satisfacció de saber que col·laboren 
profundament afer possible que aquest Govern dugui enda
vanl la seva política, anar cap endavant cap a un fulur, un 
futur en el qual, com deia el Sr. José M.a González, el més 
important que podem pensar és, com ell ha dit que l'Auto
nomia es coneix, que s'estima, que se sent, jo li diria que 
hi afegís dues coses més, que es viu i que la defellsam. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. President. No sé si hi ha cap Porta

veu que vulgui intervenir en replica. Per part del Grup Par
lamentari PSM-EEM -Sr. Ricci, voste em pareix que ha re
nunciat, no?-, té la paraula el Portaveu Sr. López 
Casas novas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President del Parlament. 
Gracies, Sr. President de la Comunitat Autónoma de les 

llles Balears, perque com ja hem dit altres vegádes, en una 
cosa estam completament d'acord, el seu camí i el nostre no 
coincideixen, té tota la raó, perque tenim sensibilitats diferents. 

Tota persona pot entendre les qüestions que aquest Par
lament, a partir de les proposicions que el nostre Grup ha 
anat presentant, planteja. Un únic discurs, dira voste, i el 
repetim, peró ja li hem dit abans que la realitat és tossuda, 
que la reaJitat é, caparruda i que si no s'actua damunt la 
reaJitat transformant-Ia, si no es canvia aquesta realitat, ób
viament haurem de continuar insistint. 

La realitat balear no és unidimensional, hi ha proble
mes diferents a cadascuna de les illes; els Iímits del creixe
ment, peró, afecten a totes per igual, i vostes no han propo
sat cap mesura que pugui servir per obrir un poc d'esperanc;a 
en aquest procés de balearització incessant que patim. 

La simplificació és dolenta, també estam d'acord, peró 
digui si també no és simplificar reduir la realitat a una sola 
perspectiva, la perspectiva que vostes concretament tenen i 
que massa vegades repeteixen. No ha fet cap autocrítica, Sr. 
President, respecte del panorama idíl·lic que ahir va presen
tar. A les Illes Balears hi ha problemes i per bé que potser 
no totes les persones es troben igualment ofegades, es més, 
fins i tot jo diria que hi ha un sector social que sura molt, 
molt prósper i ric dins la nostra Comunitat Autónoma, peró 
aquest sector no representa la totalitat de la Comunitat Autó
noma de les Illes Balears, el nostre Grup representara sens 
cap dubte, amb la nostra dimensió minoritaria en aquesta 
Cambra, peró representara un sector, just i concretament el 
sector que vol que aquí es diguin determinades coses: que 
el me di ambient es deteriora, que I'atur, malgrat totes les po
lítiques neo-liberals que apliquin des del Govern Central de 
l'Estat o des d'aquests escons, no minva, continua, hi ha un 
atur estacional a la nostra Comunitat Autónoma, i que aquest 
és probablement el principal problema social que tenim plan
tejat i estam d'acord amb una altra cosa, Sr. President de 
la Comunitat Autonoma, s'ha d'actuar damunt les causes i 

no damunt les conseqücncies només, també damunt les ce 
sequencies. 

Idó bé, ens preocupa tal vegada que vosle no cntenl 
aquests plantejaments, peró ens felicitam que hagi parlat 
la realitat, encara que voste l'hagués obviada en el discl 
inicial; hem fel lectura de dades i hem constatat que anav' 
per camins diferents, estam contents, Galileu Galilei va 1 

rensar durant la seva vida, des que va arribar a la consta 
ció, que era la lerra que girava entorn del sol, i no al rev 
ho va constatar, i ja sabem quines conseqüencies va te 
aquesta constatació pel mateix Galileu Galilei, peró no es tr 
ta de beure les glopades que fan els altres, com voste ha e 
sinó d'anar a la rel del problema, d'anar a les causes. 

Si falten novetats al nostre discurs, voste sap per ( 
és, perque els problemes continuen i continuen agreujats. V 
te ha parlat deis agricuItors i amb un sentit socialment m 
intel·ligent que l'honora ha parlat d'aquell pages que, d 
un panorama tan negre com el que hem descrit nosaltI 
quedaria embullat. EIs senyors de lloc -a Menorca entl 
dran que és un senyor de 1I0c-, els amos de les possessie 
saben molt bé quins són els problemes estructural s deIs) 
gesos, ho saben tradicionalment, d'antic, i en conseqüen 
no vulguin girar la troca. El Govern de les Illes Balears p 
aplicant una política europea, reformar les estructures ag 
ries, i ho ha de fer, potser no amb els recursos que far 
falta, peró ho pot fer a partir deis recursos que té actualme 

Quantes hectarees s'han regat amb aigües depurades I 

guanya les IIles Balears? Quantes? Ho diguin, perque el s 
tor agrari és en crisi, per6 no estam en absolut d'acord al 
aquell plantejament que vos te fa que no es pot ajudar a I 

no es vol ajudar, és que hi ha vegades que les ajudes ni 1 

sois no arriben a concretar-se i a tocar-se amb les mar 
Sr. President de la Comunitat Aut6noma, no es des, 

caixi quan parlam de solidarÜat social. Voste sap perfee 
ment que hi ha problemes en disminucions, que hi ha p 
blemes en integració social i el que nosaltres constatam, 
feim volar coloms, és que entre I'any 87 i I'any 88 hi ha 1 
gut una davallada en els Pressuposts Generals d'aquesta ( 
munitat Autónoma destinats a inversions en aquest camp I 

important, i per al 89, si no s'hi posa remei en aquesta Ca 
bra, es mantenen els mateixos pressuposls. Tant és així ( 
hi ha hagut visites als Grups Parlamentaris, i vos tes ho 
bran, per sensibilizar aquest Parlament davant la manca 
suport suficient que el Govern dóna en aquesta materia, I 

referim a la taula d'entitats que han visitat aquests Gn 
Parlamentaris, almanco el nostre. 

Parlant del centre de disminuits, Son Tugores per exe 
pie, és cert, el centre de disminults profunds és una qües 
molt important de la nostra Comunitat Aut6noma, peró 
piga també que les obres pateixen un endarreriment prau g 
i que fins i tot el Director General d'Acció Social no sat 
fa més d'un any, que calia invertir del Fans de Compensa 
Interterritorial en aquestes materies. Per aquí hi podrien al 
propostes interessants i, mirin, ser pobre en una societat 1 
bra és motiu de marginació, peró quan s'és pobre en L 

societat rica, en una societat que recupera i que té els Ín< 
de renda per capita de tot l'Estat, els motius de margina 
són dobles, perque a més a més hi ha marginació psíqui 
marginació molt difícil de vencer, estructural. 

No ha parlat, per exemple, d'alternatives a la polít 
industrial respecte del cooperativisme, que és la sortida ( 
dóna la Comunitat Econ6mica Europea basicament, so 
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'des cIares, i fins i tot vos tes han incomplert una resolució 
. que demanava el desenvolupament de la Llei estatal de Coo
peratives, no ho han fet. Quina adhesió poden tenir els ciu
tadans de les Illes Balears a la nostra Autonomia, si el Go
vern no tradueix en fets alIo que aquí, damunt aquesta 
tribuna d'oradors, massa vegades deim amb paraules? eAuto
nomia, Sr. President, no és sentiment que es desenrotlIa, 
l'Autonomia s'ha de demostrar, voste ho ha dit aquí, s'ha de 
demostrar dia a día, i no és d'esquerres, l'Autonomia, perque 
vostés mateixos no ha són i exerceixen el Govern de la Co
munitat Autonoma, pero tenguí en compte una cosa, hi ha 
una diferencia fonamental, la democracia implica aprofun
diment en la participació social. Quina participació social do
nen vostes als sindicats, a la petita i mitjana empresa, a hora 
de dissenyar els projectes d'inversió, a hora de dissenyar la 
política economica d'aquesta Comunitat Autonoma? Em deixi 
dir que cap ni un, i w;;o no és autonomista, ar;:o no és auto
nomista. 

l als Consells Insulars, perdoni que acabi amb aquesta 
referencia, només voldríem dir que ja ens va bé que hi hagi 
tanta coincidencia dins els Grups d'aquesta Cambra, per cert 
més de sis de moment sembla que no hi poden ser. Sobre 
Consells Insulars no s'han d'atribuir merits que no tenen, en 
aquesta Cambra el Grup SOCIALISTA i el Grup d'AP-PL 
van votar en contra a la insularització de les Comissions Pro
vincials d'Urbanisme, que eren una passa previa a la pro
posta que ara fa el Grup SOCIALISTA i que hauria pogut 
permetre exercir el model d'ordenació territorial que volem 
per a l'ilIa de Menorca concretament o que volen per a l'iHa 
d'Eivissa i la de Formentera, els formenterencs, el dia que 
arribi I'autonomia a Formentera, que encara no hi éso 

Consultín les inversions en els Consells Insulars, facin 
una política sense necessitat de lleis, una política de dialeg 
democratic amb els Conse!ls Insulars, encara que sigui n de 
colors polítics ' diferents, i comprenc que ar;:o a vegades difi
culta les situacions. 

1 acabo, Sres. i Srs. Diputats. Aquest debat, si més no, 
haura servit per una cosa molt important, l'estat de l'Auto
nomia no és bo, no és tan bo almanco com voste ha volgut 
fer veure, pero tanmateix el Par/ament de les Illes Balears, 
si vostes respecten les directrius, les mesures, les proposicions 
no de !leí que aquí s'aproven, podría tenir obviament redrec,:, 
podria tenir una millora, que és el que els ciutadans desitgen. 

Gracies. 

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

Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSAN ES: 
Gracies Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Les prímeres paraules que jo li he dirigit com a replica 

al seu discurs d'ahir, Sr. Cañellas, feien referencia al que 
nosaltres veim com una desconnexió entre el seu discurs i 
els problemes reals de la gent, els problemes reals deis treba
lladors, deis empresaris, deIs petits comerciants, deIs pensio
nistes, deis joves, deis sectors professionals, em demanava si 
després d'haver sentit ahir, els qui tengueren la paciencia de 
sentir-lo en directe per televisió o després d'haver llegit els 
resums de la premsa d'avui, em demanava si aquesta gent, 
si la nostra gent es podia sentir identificada amb un discurs 
que fonamentalment li par/aya de rivalitats competencials o 

si tan vol de la reforma de l'Estatut o d'un Pla Extraordina
ri d'lnversions sense a penes connexió amb unes preocupa
cions molt quotidianes de la seva vida. 

Aixo era una reflexió amb la qual he comenr;:at la nos
tra intervenció i ho mantenc, no per desqualificar en absolut 
el seu discurs, sinó perque a tots ens preocupa que la vida 
política discorri d'una manera paral·lela i desconnectada a 
la vida real de la societat de les nostres illes, a les preocupa
cions de les nostres illes, aquest era i és el sentit de la meya 
intervenció, pero hi havia una altra desconnexió a la qual 
jo em referia, desconnexió entre les seves paraules i la seva 
política. 

Jo, Sr. Cañellas, voldria tornar-me referir a dos aspec
tes. Voste ha justificat determinats incompliments de man
dats pressupostaris en materia d'inversions perque en el pas
sat els pressuposts de la Comunitat Autonoma s'havien 
aprovat amb retard, ha par/at del mes de juny. Aquest pres
supost, el 'pressupost d'enguany, Sr. Cañe!las, va ser aprovat 
en aquest Parlament dia 30 de desembre del 1988 i va entrar 
en vigencia dia 1 de gener, i aquest pressupost, Sr. Cañellas, 
aquest, el d'enguany, que va comen<;:ar a entrar en vigor dia 
1 de gener, ha demostrat grans incompliments o elevats per
centatges d'incompliments, precisament en els capítols que 
més van atendre a les preocupacions de la nostra gent, preci
sament en els capítols d'inversió pública, precisament en els 
capítols d'inversió social, precisament en els capítols de sani
tat, etc. 

- Voste ha fet un di.scurs de bona voluntat, de voldríem, 
pero no podem, ho ha dit, «voldríem, pero no es pot», vol
dríem, pero hi ha moltes dificultats per posar en marxa una 
Administració Autonomica, que ha de mentalitzar la gent, 
a una classe política inexistent, a uns funcionaris acostumats 
a uns altres metodes de treba!l, i el seu discurs és insatisfac
tori perque és excessivament conformista, preocupantment 
conformista en la sÍtuació actual. 

Vénen mals temps, voste ho ha dit i ho han dit tots els 
Portaveus d'aquesta Cambra, la crisi turística és un fet que 
ja llingú no discuteix i és girant cantó; la crisi del sector de 
la construcció, indicador absolutament fonamentaI, ja és aquí, 
ara ja no bastara amb bones voluntats, ja no bastara la bon
homia pagesa i I'anecdotari de rondaies per conformar la gent 
que voldra, de cada vegada més, fets, de cada vegada més 
que surtin a camí deIs seus problemes reals, aixo és el que 
li comenr;:ara a exigir la gent, aixo és el que la gent comen
r;:ara a demanar amb tota raó al Govern d'aquesta Comuni
tat Autonoma i en aquesta exigencia la gent ens tendra, al 
Grup del CDS, al seu costat i en el compliment d'aquesta 
exigencia el Govern també ens tendnl al seu costat i en el 
compliment d'aquesta exigencia el Govern també ens tendra 
al seu costat, Sr. Cañe!las. 

Illes menor? Perdoni, no han fet a bastament jo diria 
més, no han fet res, senzillament no han fet res, el seu dis
curs per un costat és insularista, la practica de Govern és 
absolutament contraria. 

Respecte del Partit Socialista li voldria fer una precisió, 
nosaltres també estam d'acord amb la totalitat de l'Estatut 
i amb l'artide 39 i assumim tant la legalitat i les resolucions 
d'aquesta Cambra que assumim també una Llei de Consells 
lnsulars que avui s'esta tramitant i que, ho vul! recordar, el 
nostre Grup no va votar, !lei consensuada a ¡'anterior Legis
latura, revalidada en el seu debat de presa en consideració 
i que nosaltres, logicament, encara que no votarem, assumí-

1I I 
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remo Per tant, les seves proposicions repentines són fora de 
1I0c perque són fora del context d'una L/ei de Consells Insu
lars que cal despatxar molt rapidament i en aixo nosaltres 
també ens comprometem que surti d'aquest Parlament com 
més aviat millor i dins el context d'aquesta L/ei de Consells 
Insulars que, insistesc, no és la nostra lIei, pero sí és la llei 
de la majoria d'aquesta Cambra, aquestes i moltes altres trans
ferencies han d'arri bar als Consells Insulars. 

No és que siguem contraris a aquestes o a unes altres 
transferencies, no estam en contra de l'article 39, sempre hem 
defensat l'aplicació de l'article 39 amb generositat, amb pro
funditat de mires i amb tota la seva potencialitat, ho acusa
vem, i és la postura del nostre Grup, per tant que no es mal 
interpreti el que és una denúncia a la seva postura, que sí 
és contradictoria en relació amb la noslra, que sempre ha 
estat absolutament coherent. La caixa de Pandora l'han oberta 
vostes, senyors del PSOE, i al final resultara que dins la cai
xa de Pandora només hi havia un aire buit, sense cap inci
dencia excessivament grossa en les preocupacions de la nos
tra ciutadania. 

Un altre punt, Sr. Cañellas, la reforma de l'Estatut. No 
podem estar d'acord amb el seu planejament de dues formes 
distintes i de la consideració distinta al que és la reforma 
deis nivells competencials i la reforma institucional que és 
evident que és dins l'esperit de quasi tots que cal fer. No es
tam d'acord amb dues reformes, una consideració unitaria 
de la reforma de l'Estatut és absolutament imperativa per
que surti d'aquest Parlament amb el suport suficient per anal' 
ben emparada de cara al seu procés legislatiu posterior a les 
Cambres Nacionals. Per tant, li reiter la nostra distancia i 
diferencia amb aquests punts de vista. Quant al Pla, al fa
mós Pla d'lnversions, jo insistesc, jo I'he acusat que aquest 
Pla no tenia els suficients elements de progressivitat, i voste 
m'ha dit que ja ho veurem en veure el Pla. Bé, el quc pu
guem veure del Pla és que hi ha 12.000 milions de pes se tes 
d'inversió en carreteres. 6.000 milions en obres hidrauliques, 
6'5 en inversions de caracter general en agricultura i 1.800 
milions. Jo em deman on són aquí els equipaments cultu
rals, educatius, sanitaris, socials, on són les inversions que 
vénen a introduir elements de progressivitat perque aquest 
liberalisme que voste diu defensar, elliberalisme que s'ha de 
convertir en la practica real de la llibertat, a partir d'una 
igualtat d'oportunitats es pugui produir. 

Jo aquí, aquest Pla Júpiter, com vostes l'han anomenat 
amb la seva gerga interna i només de cara a la premsa, aquest 
famós pla no el veig enlloc. Si després en duen un altre en 
aquesta Cambra, doncs tal vegada efectivament ha canviat. 

Voldria fer una reflexió final. A mi em pareix que cen
tralisme i autonomisme, com a posicions entorn de les quals 
ha girat bona part d'aquest debat, tenen poc a veure amb 
dretes o esquerres, sembla que tenen molt més a veure amb 
qui detenta quin poder, quin govern, quin 1I0c, quan es de
tenta el Govern central és centralista, quan es detenta l'auto
nomic és autonomista, i aixo sembla la característica comu
na als partits de dreta i als partits d'esquerra i vull recordar 
una cosa, no aixÍ als partits de centre. 

Moltes gracies, Sr. President. 

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

raula el Portaveu Sr. Francesc Triay. 

EL SR. TRIAY I LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Per que «repentina» una proposta relativa a aplicar l'ar 

tiele 39 en una materia concreta? Potser ho havíem d'anun 
ciar amb dos o tres mesos d'antelació? Potser no pensaVCJ 
aplicar mai l'article 39 de l'Estatut? Per que tanta viscerali 
tat i tanta agressivitat davant una iniciativa d'aquest tipus 
Com que hem renunciat a guanyar les eleccions perque j. 
no aspiram a governar mai aquestes iIles, ara presentam un. 
proposta perque !'urbanisme i les carreteres vagin als Con 
selIs insulars. El subconscient el traiciona, Sr. President, aix, 
vol dir que mentre voste governi les IlIes no hi haura me 
transferencia als Consells Insulars, perque aixo és propi d 
persones que no pensen guanyar les eleccions; com que vo~ 
te pensa continuar guanyant-les i governa, per ara no hi haur 
cap transferencia als Consells Insulars. La iniciativa de rE 
forma de l'Estatut és realment preocupant, perque precisa 
ment una iniciativa tan semilla com la de transferir carreterf 
i ConselIs Insulars posa damunt la taula el que realment pens 
tothom sobre aquesta qüestió i que ningú no en fiava ja, 
aixo és nostre i els altres ja en tenien prou amb una comar 
da de gestió en algunes materies. 

La insularització de la Comissió Provincial d'Urbani: 
me era una altra qüestió, perque era una transferencia ence 
berta que no es feia per llei del Parlament, i així i tot sen 
pre vam dir, per dues vegades que vam presentar aques! 
proposta, que nosaltres érem a favor de la transferencia con 
pleta de I'urbanisme als ConseIls Insulars quan es fes per 1I, 
del Parlament, no a través d'un Decret que traspassi compl 
tencies que no pot d'acord amb I'Estatut. 

Efectivament fa tres aI1Ys es va reunir la Comissió Te, 
nica Interinsular una vegada, fa tres anys, aquesta mesac 
ja és molt llaga, ja és hora de tornar a posar damunt 
taula aquesta qüestió, jo cree que haurÍem de racionalitz, 
aquest problema, que no ho prengui tan malament, tan m; 
teix és una cosa ben normal, és un article que no podel 
passar del 38 al 40 i no veure res enmig. 

Diu que esta molt content perque el pla estrategic ql 
nosaItres li proposam ja el fa el Govern, que coincideix al 
solutament amb el que es pensa fer, amb el que s'anunci 
dones no, en absolut, no coincideix, ens agradaria molt ql 
coincidís, pero no coincideix en absolut, per comenc,:ar 1, 
Directrius de l'Ordenació de l'Oferta Turística no plantej . 
ven aquesta qüestió, no hi va haver temps d'arribar a les s 
ves conclusions, el Govern ho va retirar, els seus discursl 
no coincideixen amb aquest plantejament, el de l'any par! 
va estrictament de subvencionar obsoleta, no és aixo, ho 1 
deixat clar, no basta aixo, aixo no és res, aixo és la xocola 
del lloro, aixo no és l'impuls que fa falta, aixó no és lidera 
ge deis poders públics al que voste renuncia, i ho diu clar 
ment, que no s'ha de deixar en mans de les Administraciol 
Públiques aquest procés de renovació. Jo crec que sí que 
necessari posar en mans de les Administracions PúbliqU{ 
del poder públic, aquest procés de renovació; que s'ha d'an 
en companyia i no sois, sembla que vostes volen anar se 
per forc,:a, que realment plantegen un pla d'inversions que 
un calaix de sastre, han agrupat, han satisfet, han repar 
entre tendencies polítiques, pero simultaniament no volen ql 
es financü aquest pla, volen anar a I'endeutamenl, realme 
són partidaris de com pitjor, millar perque vo tes la forn 
del conveni la tenen denunciada al Tribunal Conslituciom 
tenen argumentat al Tribunal Constitucional que els com 
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nis són il·legals. Quina fórmula els queda? Vostes no en vo
len cap, vostes el que volen posar-se clarament com a mar
tirs d'una situació política, nosaltres ens plantejam una 
alternativa que realment no tan sois agrupi l'Administració 
Central, que també agrupi els ajuntaments turístics que te
nen molt a dir en aquests temes i que unifiqui en un sol 
gran objectiu regional les nostres necessitats, la fórmula que 
ha proporcionat als bascs la renovació de la seva siderúrgia, 
aquest és el gran projecte que nosaltres volem presentar i que 
tengui interes per a l'Estat en si mateix com a conjunt, com 
a objectiu pels resultats economics que donara no perque si
gui una suma de projectes que la Comunitat Autonoma vol 
tenir Hests el 91 i no li basta el pressupost, no, és una altra 
cosa, és un altre plantejament. 

Crec que no és necessari insistir que realment amb la 
regressió i la degradació de la nostra economia turística tots 
hi sortiríem perdent i ningú no hi guanyaria, en sortiríem 
perdent tots els ciutadans, la renda del conjunt, I'agricultura 
i la indústria i tots els sectors, cree que aixo és tan elemental 
que no requereix insistir-hi. 

Parlen d'expoli fiscal; l'any passat, com que en vam par
lar, vam trabucar el carro. Que hi farem? El President ha 
tardat un any a reaccionar per valorar el debat de l'any pas
sat, pero des de l'any passat no han aportat res nou en aques
ta qüestió, des de l'any passat continuen tenint segrestades 
les taules, les compatilitats regionals i tots els documents pa
gats per l'erari públic perq ue realment les conclusions no els 
són favorables, perq ue no saben com treure unes conclusions 
que donin suport a les demagogies que diariament [an amb 
aquesta qüestió. Han tardat molt de temps, eh?, fa molt de 
temps que ho fan, és clar que la ciencia és tossuda i no sem
pre segueix les necessitats polítiques del moment deis polí
tics governants. 

1 per últim, es relaxin, tanmateix ja han desconnectat, 
ja no hi ha directe per televisió. Ahir vam sentir discreciona
litat, arbitrarietat, castigar o premiar en funció d'interessos 
polítics del Govern, amiguisme, clientelisme; avui el President 
ens fclicitava pel to, no devia ser pel seu d'ahir mateix. Jo 
pensava que seria una autocrítica, una dura autocrítica que 
el Govern feia de si mateix, perque realment són qualifica
cions que els van a mida i per mostra, un botó, Sr. Presi
dent: D'aquests apel·latius, quin triaria per qualificar l'ac
tuació d'un President, el Sr. Cañellas, que personalment 
amena<;a determinats promotors del municipi d'Alcúdia que 
els seus projectes no seran aprovats pel Govern si prospera 
una determinada moció de censura a l'Ajuntament que pu
gui desplac;ar un batle d'AP per un batle socialista amb el 
supor! del CDS i que ja es poden moure per fer impossible 
aquest pacte, perque amb aixo s'hi juguen determinad es de
cisions del Govern? Com qualificaria aixo, Sr. President? Dis
crecionalitat, arbitrarietat, castigar o premiar en funció d'in
teressos poiítics del Govern, amiguisme, clientelisme? Quina 
seria exactament la qualificació que donaríem a un tipus d'ac
tuació com aquesta? 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. President de la Comunitat Autonoma. 

EL SR. PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTO NOMA 
(Gabriel Cañellas i Fons): 

Gracies, Sr. President. 

Supos que els altres Grups Polítics em permetran la lli
bertat que davant la traca final d'un Grup, jo comenci al 
revés. Quan un home fa aquestes afirmacions, les ha de de
mostrar, hi hagi o no hi hagi televisió, i voste no ha aportat 
aquí cap prova ni la podra aportar del que ha dit. Voste ha 
fet una afirmació tan clara i tan rotunda com si jo ara em
palmas una serie d'adjectius qualificatius a la conducta mo
ral del Grup SOCIALISTA. Jo actuaria exactament en la ma
teixa forma si cada vegada que vostes ens parlen d'urbanisme, 
tragués les actuacions de certs professionals o quan ens par
len de balearització tragués qui són els que hi ha darrera el 
projecte. No ho faré, som molt més senyor que tot aixo, quan 
vulgui respondré la pregunta que voste ha fet, quan vulgui 
li donaré explicacions a la manifestació que voste avui s'ha 
atrevit a fer aquí, no pensava que estiguessin tan desesperats 
ni creia que un Diputat pogués caure tan baix ni el següent 
Portaveu del Grup SOCIALISTA; em perdoni, vull pensar 
que ha estat un lapsus. 

Que no coincidim, Srs. del PSM-EEM? No coincidirem; 
afortunadament, així hi haura contrast de parers i no visce
ralitats, així hi haura la possibilitat que si a nosaltres se'ns 
escapa en qualque moment qualque despintat de la paret hi 
hagi encara qui el tregui amb bona voluntat. Jo no crec que 
hi hagi dues realitats, la que nosaltres veim i la que veuen 
vostes, sinó que en funció d'una determinada manera de pen
sar es fan dues interpretacions d'una secció molt parcial de 

·la reaJitat mateixa. Cert que hem de Huitar per la reforma 
de les estructures, cert que hem de Huitar perque cada vega
da, almanco en política social, qualque dia arribem a no ha
ver de tenir opinions diferenciades, pero cert també que és 
una acció distinta la d'aquells qui governen, que han de com
paginar possibilitats i voluntats, de la d'aqueHs qui no tenen 
aquesta funció, que es poden permetre servir de tocs de cam
pana cridadors de l'atenció en determinats punts. 

Sobre la preocupació per la crisi turística, jo voldria fer 
una cridada per veure si aquesta crisi, que en cert sentit és 
patent, que existeix realment, que és aquí, en el futur, quin 
és el seu grau i si realment no aguditzam aquesta crisi afegint
li conceptes que no són talment aquí, perque crisi potser que 
en vengui els proxims anys, perque s'ha incrementat una ofer
ta més forta que la demanda, perque aixo produeix un tra115-
vasament d'aquesta demanda cap a una oferta concreta i 
l'abandó d'una altra, una altra que fa necessari aquest pla 
de reforma que propugnava tant el Partit Socialista i que crec 
que tots hi estam d'acord, pero que no és una crisi no d'ha
ver perdut el nord d'on anam com a societat, sinó una crisi 
que es pot produir a causa d'una variació deis sentiments 
deis que ens visiten i que precisament per aixo mateix, en 
totes les ocasio115 que tenim, intentam conscienciar els sec
tors afectats per aquesta crisi, que és tot el sector balear, tots 
els sectors economics de Balears, de quin ha de ser el camí 
que han de prendre, de quines han de ser les conductes a 
realitzar, de quin és el futur cap on hem d'anar, i que aixo 
reportara modificacions d'actituds, modificació de les nos
tres possibilitats inversores, sobretot de les destinacions cap 
on anam, pero al final crec que tots caminam en el mateix 
sentit i amb la mateixa voluntat perque no n'hi ha d'altra. 

No puc entendre que el CDS digui que jo parlo de dues 
reformes, tal vegada la meya expressió no és bona, la can
viaré, una reforma en dos temps, i no puc entendre que si 
un tros li pareix bé i I'altre també, el fet de presentar-la en 
dos temps li pugui pareixer malament, pero admet la dife-
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rencia, temps hi haura per debatre-ho aquí. 
M'he permes anar al final del Partit Socialista per poder

ho oblidar com més prest millor, i don per no pronunciades 
certes paraules, pero no puc deixar d'entrar en la primera 
pan de la seva intervenció. No ens estranya el canvi de plan
tejaments, no ens estranya que vostes hagin fet una proposta 
repentina pel contengut de la proposta, sinó pel que su posa 
de canvi d'actitud, perque no val dir que ja feia tres anys 
que no s'havia reunit la Comissió Tecnica, ates que les da
rreres paraules d'aquesta reunió varen ser que no importava 
que es tornas a reunir pus per tractar cap proposta. Quan 
una persona utilitza unes paraules o sap exactament el seu 
signincat o ha de parar molt d'esment; dir que no importa 
que es reuneixi pus la Comissió Tecnica Interinsular per trac
tar pro postes és posar un punt final fins que s'hagi complit 
la condició, mente no s'hagi aprovat la L1ei de Consells ln
sulars, per tant em preocupa sincerament que a vos tes els 
estranyi que a la resta de la Cambra ens cridi I'atenció un 
canvi tan oportú, tan sobtat d'actitud, perque realment és un 
plantejament que va absolutament en contra de totes quan-

tes manifestacions públiques i privades s'han fet des del 
Grup. 

Pero ja no ens hauríem de venir de nou actituds c 
aquesta. Com les brúixoles quan perden el magnetisme, 
ren i giren i també aconsegueixen fer perdre el nord a 
els miren; afortunadament d'ara endavant procurarem mi 
cap a una altra banda i així seguirem el bon camí. 

EL SR. PRESIDENT: 
Conelos el debat, d'acord amb l'aniele 169 del Re) 

ment queda obert un termini de trenta minuts duran! el q 
els Grups Parlamentaris podran presentar pro postes de rE 
lució davant el Registre. En haver passat aquests trenta 
nuts es repartiran les propostes als Grups Parlamentaris, 
cara que després la Mesa fara a saber si qualcuna d'elles 
ha estat qualificada, amb la finalitat que puguin treballar 
bre totes les propostes que s'hagin presenLat. 

S'aixeca la Sessió fins avui horabaixa a les sis, que c· 
tinuarem amb la defensa i el debat de les propostes de fe 

lucions. 
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