
DIARI DE SESSIONS DEL 

PLE 

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
D. L. P. M. 770 -1987 11 legislatura Any1989 Número 57 

Presidencia 
del Molt II·lustre Sr. Jeroni Albertí 1 Picornell 

Sessió celebrada dia 26 d'abril del 1989, a les 17 hores. 

Lloc de celebra ció: Seu del Parlamení 

SU MARI 

1 ).-PREGUNTES: 

1) R.G.E. núm. 652/89, presentada pel Diputat Sr. Josep Alfonso i Villanueva, del Grwp Parlamenta· 
ri SOCIALISTA, amb la fonmulació següent: 
«En quin compte corrent han estat dipositats els 8.?85.709,- pts. provinents del recital de Julio 
Iglesias, des del dia 26 d'agost del 1988 fins

' 
al mes de gener del 1989, en que foren ingressades 

a la Tresoreria de la Comunitat Autónoma?". 

2) R:C.E. núm. 669/89, presentada pel Diputat Sr. Isidor Torres i Cardona, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, amb la formulació següent: 
«De quina manera pensa el Govern de' la Comunitat Autónoma de les Illes Balears dur a terme 
la finaru;ació del Pla Integral de Sanejament de FOl'mentera?". 

3) R.G.E. núm. 670/89, presentada pel Diputat Sr. Antoni Costa i Costa, del Grup Parlamentari SO· 
CIALISTA, amb la formulació següent: 
«Quines actuacions pensa a dur a terme la Conselleria d'Obres Públiques i Urbanisme, en rela
ció QJI11'b les manifestacions d'un ciutada. el dia 7 d'abril del 1989 a un medi de comunicació local, 
on va fer greus acusacions contra l'actuació d'un funcionari de la Conselleria d'Obres Públi
ques en les oficines d'aquesta a Eivissa, en el carrer 1 sidor Macabich?". 

4) R.G.E. núm. 650/89, presentada pel Diputat Sr. loan Francesc López i Casasnovas, del Grup Par
lamentari PSM-EEM, amb la formulació següent: 
«Es conscient l'Honorable Sr. Conseller Adjunt a Presidencia que per dignitat i11Stitucional cal re· 
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tirar d'immedíat la publicació «Menorca. Camí de Cavalls)} editada pel Centre Balear d'lnlornza
ció i Documentació per a la Joventut?)}. 

11 ).-MOC10NS: 

1) R.C.E. núm. 653/89, presentada peZ Crup Parlamelltari SOC1AL1ST A, derivada de la ll1terpellació 
R.C.E. nLÍ1n. 309/89, relativa a la política pesquera del Covern de la C.A.l.B. 

2) R.C.E. núm. 655/89, presentada peZ Crup Parlamentari SOCl AL1ST A, derivada ele la lnterpellació 
R.C.E. núm. 302/89, relativa a la política cultural del Covern de la C.A.I.B. 

111 ).-PROPOSIC10NS NO DE LLEl: 

1) R.C.E. núm'. 510/89, presentada pel Crup Parlmncrztari PSM-EEM, relativa a coz.zapses produ'its en 
les comunicacions acríes. 

2) R.C.E. núm. 545/89, presentada pel Crup Parlamentari M1XT, relatiFa al conveni especíjic de res- .... 
pecte i protecciÓ' ele la nostra llengua i cultura. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, bones tardes. 
Comen<;am el desenvolupament de l'Ordre del Dia 

que hi ha per al dia d'avui i aquesta Presidencia, com 
a conseqüencia del fet ocorregut el proppassat dissab
te dia 21 a les instaHacions de TV3 a Alfabia, d'acord 
amb la Junta de Portaveus proposa al PIe l'aIteració de 
l'Ordre del Dia per incIoure-hi una declaració institu
cional amb el contengut següent: 

«El Parlament de les Illes Balears davant el fet sen
se precedents a les nostres Illes de la destrucció per 
un incendi intencionat del repetidor de TV3 a Alfabia, 
vol fer constar la seva repulsa més rotunda envers una 
acció tan incivil i tan reprovable com aquesta, que no 
pot generar, i així ho vol manifestar aquesta Cambra, 
més que rebuig i una profunda preocupació perque no 
s'inicll amb aixo una dinamica d'atemptats materials 
contra realitats cultural s i lingüístiques que constituei
xen el llegat més autentic del nostre poble». 

Es demana a la Cambra si es pot donar per apro
vat per assentiment. 

Aprovat, ido, per assentiment aquest punt passam 
a desenvolupar l'Ordre del Dia tal com estava convo
cat, comenc;ant pel punt 1, Preguntes. 

Ll.-PREGUNTA NUM. 652/89, PRESENTADA PEL 
DIPUTAT SR. JOSEP ALFONSO 1 VILLANUEVA DEL 
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per formular la pregunta registrada amb el núm. 

652/89 sobre el compte corrent on han estat depositats 
els 8.785.709 pts. provinents del recital de Julio Iglesias, 
té la paraula el Diputat Sr. Josep Alfonso i Villanueva. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. 
Respecte d'aquesta pregunta, el Govern m'ha donat 

una explicació documentada, cosa que era difícil donar 
en aquest PIe, de la disposició i el depOsit d'aquests 8 
milions de pessetes, que es pot dir que es distribueixen 
entre despeses produ'ides pel mateix recital i 4.500.000 
pts. de benefici neto El mateix taló s'ha ingressat als 

comptes de la Comunitat Autónoma, exactament el ma
teix, i per tant aquest Diputat es dóna per satisfet i 
retira la pregunta. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Alfonso. 

I1.2.-PREGUNTA R.G.E. NUM. 669/89, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT ISIDOR TORRES I CARDONA 
DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per formular la pregunta registrada amb el núm. 

669/89 sobre la finan<;ació del Pla Integral de Saneja
ment de Formentera, té la paraula el Diputat Sr. Isi
dor Torres i Cardona. 

EL SR. TORRES I CARDONA: 
Gracies, Sr. Presiden t. 
Sr. Conseller, el terna del sanejament de l'ilIa de 

Formentera ve per primera vega da a aquest PIe, peró 
voste sap i jo també que és un terna que fa molt de 
temps que es tramita, que és pendent d'acords i sobre
tot que és pendent del seu inicio Hem llegit últimament 
que es posara en marxa tot d'llna que estigui fet, pero 
jo no ho tenc cIar perque no he vist en els pressupos
tos d'enguany ni he vist avui al Pla d'lnversions que 
ten en previst proximament com pensen finan¡;ar-lo. 
D'aquí la pregunta simple, que diu: De quina manera 
pensen dur a terme la financ;ació d'aquest Pla Integral 
de Sanejament? 

EL SR. PRESIDENl': 
Per contestar té la paraula el Sr. Conseller d'Orde

nació del Territori. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES I 
ORDENACIO DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 
Sr. Torres, efectlvamente es la primera vez que se 

trae a este Pleno, pero es un tema creo que suficien
temente hablado y debatido y creí que tenía usted per-
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fecto conocimiento del mismo. En la última reunión 
que tuvimos en la Conselleria hace un par de meses 
con el Alcalde y los Portavoces de todos los grupos 
políticos con representación en el Ayuntamiento llega
mos a un acuerdo definitivo, y creo recordar que yo, 
recientemente, en la última sesión, me congratulé de 
que en este tema se hubiese conseguido un acuerdo 
que desgraciadamente no se había conseguido en el 
casO del embarcadero. 

La Comunidad Autónoma, a través del Instituto 
Balear de Saneamiento, se hará cargo de la financia
ción y construcción de la estación depuradora y de las 
impulsiones desde las redes de saneamiento de los dis
tintos núcleos urbanos. a la propia estación depurado
ra así como de la evacuación de la misma, mientras que 
el Ayuntamiento se acogerá a las ayudas del Plan de 
Obras y Servicios del Consell Insular para poder aco
meter la realización de las obras de las redes de al
cantarillado de los núcleos urbanos. 

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

IJ.-PREGUNTA R.G.E. NUM. 670/89, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. ANTONI COSTA 1 COSTA DEL 
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per formular, idó, la pregunta 670 /.89 sobre m ani

festacions d'un ciutada dia 7 d'abril del 89 a un mitja 
de comunicació local, té la paraula e l Diputat Sr. An
tOl1i Costa i Costa. 

EL SR. COSTA 1 COSTA: 
Gracies, Sr. President. 
A un mitja de comul1icació dia 7 d'abril del 1989, 

un ciutada feia unes manifestacions que jo vull consi
derar molt greus, acusava un funcionari de l'Oficina de 
la Conselleria d'Obres Públiques del carrer Isidor Ma
cabich, d'Eivissa, on afirmava textualment que per ad
judicar una viven da de tipus social construida per la 
Comunitat Autónoma a 1'illa d'Eivissa, si es pagaven un 
parell de cent mil pessetes tenia solució i era més fa
cil aconseguir-la. 

En aques t cas hi havia hagut una manifestació pú
blica anterior on s'implicava l'Ajuntament d'Eivissa. 
L'Ajuntament d'Eivissa, segons les notícies que jo tenc, 
va cridar aquest ciutada, li va demanar una explicació, 
i aquest ciutada va modificar la seva versió original, 
també en un mitja de comunicació, dient que efectiva
ment aixo no havia succett a l'Ajuntament d'Eivissa, 
sinó a la Conselleria d'Obres Públiques del Govern Ba
lear, ubicada al carrer I s idor Macabich d'Eivissa . 

Nosaltres considera m que aquests fets són molt 
greus pel que suposen, quan es publiquen en un mitja 
de comunicació, de desconfian(,:a i fins i tot de mala 
imatge de les institucions davant els altres ciutadans i 
volem coneixer quines actuacions s'han dut a tenue o 
es pensen fer per aclarir aquest fet o 

Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contes tar té la paraula el Conseller d'Ordena

ció del Territori. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES 1 
ORDENACIO DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Sí; gracias, Sr. Pres idente. 

Sr. Costa, efectivamente estos hechos son muy gra
ves y al decir hechos me refiero a la denuncia que hizo 
este señor ante los medios de comunicación, denuncia 
que curiosamente no ha hecho ante la Conselleria, es 
decir, la Conselleria no tiene conocimiento absoluto de 
la denuncia de este ciudadano, denuncia curiosísima de 
un señor que empieza por confundir el Ayuntamiento 
con las oficinas de la Conselleria, yo creo que no hay 
nadie que viva en Ibiza que no sepa donde está el Ayun
tamiento y donde está la Conselleria o por lo menos 
donde está el Ayuntamiento. 

En cualquier caso si fuese sólo esto, por la denun
cia a un periódico en esos términos en que está plan
teada, con una confusión tan esencial como es confun
dir el Ayuntamiento con la oficina de la Conselleria y 
sin que se haya planteado la denuncia formalmente 
ante la Conselleria, probablemente no habríamos hecho 
caso en absoluto. No obstante, fue el propio jefe de la 
oficina de la Conselleria en Ibiza quien inmediatamen
te puso en nuestro conocimiento esta publicación, so
lici tando, como así se ha hecho, que se abriese una in
ves tigación para determinar las responsabilidades de 
cualquier tipo y de cualquier persona a que haya lugar, 
y eso es lo que se ha ordenado que se haga. 

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

EL SR. COSTA 1 COSTA: 
Només per congratular-nos de l'actuació feta per la 

Conselleria i que esperam que ens doni compte del re
sul1at una vegada acabada aquesta. 

Moltes gracies. . 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Ordenació del Ter

ritori. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES 1 
ORDENACIO DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Gracias, Sr. Presidente. 
Si el Sr. Diputado lo desea no tengo ningún incon

veniente en dar cuenta aquí de los resultados de esta 
investigación, debiendo advertir naturalmente que es 
una investigación un tanto difícil que lo más probable 
es que al final quede en una palabra contra otra pala
bra, lo cual va a ser dificultoso. En cualquier caso yo 
estoy dispuesto, en su momento, a explicarle no sólo 
el resultado de la investigación, sino todo lo que yo 
creo que valdría la pena comentar sobre esta denuncia 
y lo que tiene de inverosímil, pero naturalmente estan
clo pendiente la investigación prefiero no hacerlo. Me 

considero emplazado para, en un plazo prudencial, dar 
cumplida Ínfonnación. aquí de todo 10 que hayamos po
dido averiguar al respecto y de lo que opinamos de 
esta denuncia. 

Gracias. 

I.4.-PREGUNTA R .G.E. NUM. 650/89, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR. JOAN FRANCESC LOPEZ 1 CA
SASNOVAS DEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per formular la pregunta núm . 650/89 sobre la pu

blicació Menorca. Cami de Cavalls, editada pe! Centre 
Balear d'InformacÍó i Docum entació per a la J oventut , 
té la paraula el Diputat Sr. Joan Francesc López i Ca
s;:¡snovas. 
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EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies , Sr. President. 
Menorca. Camí de Cavalls és una publicació que va 

editar el Govern de les Illes B alears, la Direcció Ge
neral ele Joventut, que al moment el'editar-Ia depenia 
ele la Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Ba
lears. En aquesta publicació, és molt interessant ]'in
teres per publicar e l Camí de Cavalls damunt e l pHmol , 
ates que s'ha soHicitat per part del Consell Insular de 
Menorca que sigui declarat Bé d'Interes Cultural, és un 
cam í que elóna la volta a l'illa i que data del segle XVIl. 
Aleshores la decepció és palesa, és enorme quan s'ob
serva que conté aquest plano l, un planol de colors molt 
polits pero on el Camí de Cavalls no apareix en cap 
lloc, sí que apareix qualque cavalJ de fest es populars 
a Menorca, pero obviament a<;o no és el Camí de Ca
valls. 

A part d'ac;:o apareix una guia cultural juvenil on 
hi ha una quan tita t d'errors de tipus lingüístic, topo
nímic, cultural en definitiva, que reclamen per part nOS
tra si té el Conseller Adjunt a la Presidencia la inten
ció de retirar d'una vegada aquesta publicació que crec 
que va en detriment de la dignitat institucional. 
EL SR. PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula el Conseller Adjunt a 
Presidencia, Sr. Gilet. 

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

Gracies, Sr. President. 
Sr. López, jo li diria que en aquest cas i davant la 

seva pregunta, més que davant una qüestió hípica tal 
vegada ens trobaríem davant una qüestió futbolistica, 
per les conseqüencies d'aquesta publicació feta I'any 
1986, que segons record va tenir la seva corresponent 
revisió, no molt encertada o no gens encertada pel que 
he pogut comprovar, i aleshores efectivament els poes 
números que varen quedar es varen retirar, si en que
da qualcun per la nostra Comunitat en tot cas sera una 
qüestió o un número m és aviat salvatge o incontrola
ble, no pel que fa als cavalls, sinó quant a la seva pu
blicació. 

Conseqüentment acceptam de totes totes, per part 
de la Conselleria de la Direcció General de J oventut, 
les recriminacions fetes encertadament i ens compro
metem a retirar els exemplars que hi pugui haver pe! 
món. 

Moltes gracies. 

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

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. Conseller, realment és una decisión as

senyada. Tanmateix li vull recordar que aquests pHmols 
es van repartir molt recentment, ara mateix, aquest Di
putat que li parla també els ha pogut recollir de qual
que oficina de joventut, en definitiva creim que seria 
molt interessant, i aprofit el torn de replica per conti
nuar demanant, si té intenció la Conselleria Adjunta a 
Presidencia, Direcció General de Joventut, d'editar real
ment un planol on vengui el Camí de Cavalls, que com 
voste deu saber és un itinerari de natura, és una ruta 
excursionística de primera importancia i que a més a 
més es veu amena<;ada per les múltiples urbanitzacions 
que van proliferant a la costa. Per tarit, seria una bona 
suggerencia de cara a una política de joventut, jo Ji de
man si la voldria recollir. 

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

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

Sí; gracies, Sr. President. 
Sr. López, procurant no travelar amb una segona 

pedra, no hi ha cap inconvenient el'acceptar la se va pro
posta, sempre que sigui en coHaboració amb la Conse
lleria de Cultural i es tam segurs que sera així. 

II.1 .-MOCIO R.G.E. NUM. 653 /89 , PR ESENTADA 
PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, DERIVADA 
DE LA INTERPEL.LACIO R.G .E. NUM . 309/89, RELA
TIVA A LA POLITICA PESQUERA DEL GOVERN DE 
LA C.A.I.B. 

EL SR . PRESIDENT: 
Acabat el punt I referit a preguntes, passam al II 

pun t de l'Ordre de l Dia que conté dues mocions dcri
vades d'in terpeHacions. 

Per defensar la primera Moció, que és la núm. 653/ 
89, del Grup Parlamen tari SOCIALISTA, derivada ele la 
InterpeHació 309/89 sobre la política pesquera del Go
vern ele la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, 
per part del Grup proposant té la paraula el Diputat 
Sr. Miquel Oliver i Massutí. 

(Pausa) 
Sr. Secretari Primer, vol procedir a fer lec tura de 

la Moció presentada? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Grup Parlamentari SOCIALISTA, el'acord amb 

el que preveu l'article 153 del Reglament del Parlament 
de les Illes Balears, presenta, derivada de la InterpeI
lació R.G.E . 309/89, relativa a la política p esquera del 
Govern de la Comunitat Autonoma, la segiient -Moció: 

l.-El Govern de la Coinunitát Autonoma, abans 
de finalitzar la 'present Legislatura, construira i posara 
en funcionament una planta de producció d'alevins amb 
capacitat per a un mínim de 2 milions d'alevins a l'any. 

2.-El Govern de la CQIDunitat Autónoma elabora
ra un programa el'a jut per '8. la reconversió de la flota 
p esquera, millora tecnológica i d'habitabilitat de les 
embarcacions i que la seva fihanc;:ació s'inclogui en el 
projecte ele pressuposts per al 1990. 

3.-El Govern de la Comunitat Autonoma elaborara 
i posara en marxa un ampli programa d'instaHació d'es
culls com a protecció i recuperació de badies i indrets 
seleccionats de la franja costera de les nos tres illes 
fíns a la profunditat de 50 metres. 

4.-El Govern de la Comunitat Autónoma elaborara 
aban s de final d'any un cens d'embarcacions per mo
dalitats de pesca amb la finalitat de marcar Iímits a 
cada una d'aquestes modalitats. 

S.-El Govern de la Comunitat Autónoma aprovara 
enguany una normativa d'actuació i de mercat per a 
les embarcacions de fora que exploten els recursos pes
quers que enrevolten les Illes Balears. 

6.-El Govern de la Comunitat Autónoma en col
labora ció amb l'Administració Central i dins la present 
Legislatura reglamentara els arts selectius. 

7.-El Govern de la Comunitat Autónoma actuara 
j incrementara la vigmmcia en terra com a mitja de 
protecció d'especies, zones pesqueres, realitzant una ac
ció particularment energica en l'erradicació de la ca
mercialització de captures provinent de pescadors no 
professi onals. 
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8.-El Govern de la Comunitat Autónoma planteja
ra i impulsara l'adaptació de la comercialització deIs 
productes pesquers a la normativa comunitaria, tenint 
en compte l'organització de productors com a element 
fonamental d'aquesta normativa». 

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

EL SR. OLIVER I MASSUTI: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Sr. Canseller, fa uns quinze dies aproximadament 

varem fer una InterpeHació al Govern plantejant una 
s-erie de punts que nosaltres creim fonamentals per a 
la política pesquera, sobre els quals rebérem contesta
cions. Les seves contestacions em fan pensar que la 
Moció que presentam sera re colza da per aquest Conse
Her i pel partit que dóna suport al Govern, tenint en 
compte que el cas contrari seria anar a la nostra por, 
que voste va dir que no la tenguéssim, que tant el Lli
bre Blau com el programa de política pesquera de la 
Conselleria queclassin només en paraules i en total dis
cordanr;a i desconnexió amb els fets. 

Hem distribu"it els p'unts de la Moció en uns pri· 
mers que són de caire económic, que necessiten el su
port d'un pressupost, i uns ~1tres punts que són regla
mentaris i d'acció política; li comentaré breument 
aquests punts per no sortir-me del temps. 

En el primer queda patent que nosaltres creim fo
namental per al clesenvolupament de l'aqüicultura a les 
nostres iIles la posada cn . funcionament d'una planta 
d'alevins. Quan vaig fer la InterpeHació; crec que vaig 
manar detengudament aquest punt i queda dins la pro
posta una referencia a un mínim de 2 milions, aixó po
dria ser com aIlo que diu La venganza de Don Menda, 
«¿por qué marcó esta hora tan rara?, pudo ser luego», 
simplement és que una planta de producció de 2 milions 
té una estructura basica que amb una inversió míni
ma permet passar als 4 milions, aleshores si el des
envolupament de l'aqüicultura de noves especies o la 
intensitat de producció ens dugués a aquesta necessi
tat, amb molt poca inversió es pot doblar la produc
ció d'aquesta planta. 

El segon punt fa referencia a l'elaboració d'un pro
grama d'ajut per a la reconversió de la flota i la mi
llora tecnologica. Es patent ' que no només a tates les 
Illes Balears, sinó a tot el país tenim una flota, que 
és la costera, la propera, que a Balears és el cent per 
cent practicament, que necessita una millora forta, són 
vaixells vells, vaixells mal dotats tecnologicament i en 
condicions d'habitabilitat dolenta. Molts cl'aquests vai
xells queden fora ele les possibilitats d'ajuda procedent 
de la Comunitat Economica Europea, aleshorcs el que 
demanam en aquest punt de la Moció és que es tenglli 
en compte aquesta circllmstancia, no eliminant cls al
tres vaixells, pero tenint com a prioritaris els inferiors 
a nou metres. 

El tercel· punt fa referencia als esculls. Un progra
ma eI'esculls ja Ji vaig dir que és fonamental, és ne
cessari no només per a la recllperació ele les pesque
res i la protecció eI'especies, sinó fins i tot per a la 
millora del medi ambiento Els esculls creen tot un con
,iunt ecologic de vegeta ció i c\'al! res coses que regene
ra oxígen i les mateixes aigües. Ara bé, el que sí li vo
lem deixar és que aquest programa d'esculls no fa rc
ferencia als que són pendents c\'llbicació i de fondeja
rnent, atés que entenem que aixo és una lIetra ven<;u
da que no s'ha abonat i que creim que ha sera en un 

termini curt, és un programa que s'havia d'executar fa 
dos anys i no s'ha executat, nosaltres ens referim a 
muntar zones d'esculls a altres franjes, a altres zones 
no només de Mallorca, sinó de la totalitat de les Illes. 

El quart punt i em pareix que ja entram en te
mes de tipus legislatiu i polític, tracta d'un cens per 
aconseguir coneixer exactament quina és la distribució 
i la composició de la nostra flota, no només en el sen
tit de coneixer-ho, que és important, sinó en el sentit 
de poder legislar, poder legislar els límits, poder le
gislar situacions, per exemple dir de tal tipus de pes
ca no hi pot haver més de tan tes embarcacions, per
que les nostres pesqueres no ho suporten. Aquest cens 
sembla i així ens ho ha fet arribar el Conseller, que 
és a punt de ser posat en marxa i acabat, aixó seria 
la porta d'obertura, ens alegraria, seria ja quasi quasi 
el compliment d'aquest punt de la Moció i al mateix 
temps el que demanaríem a partir c\'aquí és que es 
passi rapidament a limitar el nombre d'embarcacions 
per a cada modaliLat, algunes amb reducció, que s'ha 
de mantenir la situació actual, pero a precari, i unes 
aItres per saber fins on podem arribar per no incidir 
negativament sobre les nos tres pesqueres. 

Al punt cinque li demanam una normativa. J a li 
varem assenyalar en la InterpeHació que els nostres 
pescadors no se'n van molt enfora, voste ho sap, no 
surten molt més enlla del Tabús, normalment retornen 
cacla dia, no són com les embarcacions d'altres Comu
nitats Autonomes que estan alguns ches i fins i tot me
sas fora de base, aquí tornen cada dia, pero en canvi 
rebcm la visita d'embarcacions estrangeres fora de les 
12 milles i peninsulars fins i tot di;s lés 12 milles. 
Aleshores de vegades es creen situacions difícils que 
vaste coneix, principalment a Eivissa, i també alguns 
cops aquí, pero no només difícils quant al procés d'ex
tracció i de treball, sinó quant al mercat, a la comer
cialització del producte. Aleshores el que Ji demanam 
en aquest punt és que s'elabori una normativa que re
guli la presencia i l'actuació de mercat d'aquestes em
barcacions perque no pertorbin ['actuació de les em
barcacions de la nostra Autonomia, sinó que es com
plementin i s'integrin dins la mecanica. 

El punt sise és clar, ja li varem demanar i li va
rem indicar que hi havia d'haver una coordinació molt 
forta amb l'Administració Central com a conseqüencia 
de les dependencies de les aigües, de la competencia. 
En els 50 metres, hi entren les competencies de l'Auto
nomia i les competencies de l'Administració Central, 
aleshores el que li demanam és una regulació deIs arts 
ó;electius, molts deis quals fins ara no han tengut aques
ta regulació; si hi ha d'haver una legislació que limiti 
el nombre d'embarcacions, ha de venir també una le
gislació d'actuació de tates aquestes embarcacions dins 
les nos tres aigües. 

El punt sete li demana la vigihmcia de la qual tam
bé li vaig parlar a la Interpcllació, és a dir, no només 
una vigilancia a la mar, que depen de l'Administració 
Central, sinó una vigilancia a terra, vigilancia a tena 
que té dlles vertents i una seria evitar la comercialit
¡ació de captures provinents ele pescadors no profes
sionals, a part de controlar també indirectament l'ac
tuació deis nostres pesgllers dins l'area ele protecció 
deis 50 metres. 

Finalment hi ha un darrcr punt que és un punt 
cl'integ¡-ació dins la mecanica organitzativa de la Co
munitat Economica Europezt, aquesta mecanica es con
eep recalzada en uns nuclis que són les organitzacions 
ele pmc\uctors pesquers. Aquest;1 Organització de Pro-
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ductors Pesquers, si volem partIcIpar de tots els avan
tatges i de la mateixa orgimica de funcionament, s'ha 
ele posar en marxa, I'han de posar en marxa els pes
cadors, per tant no li elemanam a la Moció que la posi 
en marxa la Conselleria, pero sí Ji elemanam un impuls 
per part ele la Conselleria, un procés el'urientació, un 
procés el'encaminar i en certa forma pressionar, valgui 
b paraula, en el sentit que aquesta Organització de 
Proeluctors sigui en marxa el més prest possible a fi 
d'entrar tolalment -i logicament abans del 92- elins 
la medmica organitzativa ele la COl11unitat Economica 
Europea. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Conseller d'Agricultura i Pesca, Sr. 

Pcre Morey. 

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

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Com és logic, a una rnterpeHació que afrontava i 

tocava els punts neuralgics ele la problematica pesque
ra ha succeÚ una Moció coherent amb aquella i per 
consegüent, efectivament, en aquests vuit punts es to
quen evidentment els punts també neuralgics de la si
tuació actual. 

Jo voldria explicar ele beIl antuvi que estam prac
ticament d'acord en tots els punts, no obstant aixo vol
dríem fer una serie de matisacions per explicar per 
que creim que en determinats punts s'ha de votar que 
no. El vot negatiu no significa que no estiguem d'a
cord, sinó que són coses que ja s'han, fet o que no cal 
plantejar-Ies. 

. Al primer punt i és molt important hi ha el tema 
ele la «hachering». Nosaltres, practicament fin s fa tres 
o quatre mesos ens trobavem en aquesta lín·ia de cer
car muntar una planta ele producció d'alevins, així va
rem passar practicament tot l'any passat cercant una 
ubicació per poder-la posar, amb poca sort. Per motius 
urbanístics, per motius de cost deIs terrenys, per mo
tius de falta d'enteniment amb els Ajuntaments, etc., 
etc., no varem trobar el Iloc per posar-la, pero hem 
canviat el'opinió sobre aquesta planta i qui ens ha fet 
canviar d'opinió ha estat la mateixa Secretaria de Pes
ca. Per que? Quan nosaltres varem plantejar aquest 
tema a la Secretaria General de Pesca, els ens varen 
dir: Mirau, per una planta de producció d'alevins obli
dau-vos de qualsevol tipus el'ajuda comunitaria, només 
tendríeu ajuda comunitaria en els aspectes d'investiga
ció, en els projectes d'investigació, com a modernitza
ció de la investigació. Per altra part ens varen dir qui 
ha de comprar aquests alevins? Obviament i en primer 
Iloc les empreses que ten en estacions d'engreixament 
de peixos a les rIles Balears. Bé, per que no fomentau 
que siguin aquestes empreses les que posin el capital, 
facin la zona d'alevinatge, perque en definitiva seran 
les que es beneficiaran d'aquesta producció d'alevins i 
hi participa el Govern de la Comunitat Autónoma, amb 
una participació economica en el capital de la societat, 
pero fonamentalment amb la seva aportació d'investi
gació i Ilavors sí que els vostres programes, aquesta 
empresa podria demanar l'ajuda comunitaria i nosal
tres la consideraríem prioritaria? Aleshores li vull ex
plicar per que hem canviat de parer. En ha paregut 
que havíem de tenir en compte aquesta opinió i en 
aquest sentit hem parlat amb les empreses que fan en
greixament. 

Al segon punt, els programes d'ajut a la reconver
SlO de la flota, obviament elirem que sí, aixo és el que 
anam fenl actualment amb el Decret 18/1988 i obvia
ment hi estam d'acord. 

Els esculls artificials, per que elirem que no? Per 
una raó molt senzilla, perque ahit·, el Consell ele Go
v('rn extraorclinari que hi \'a haver ja va aprovar el 
programa sencer, el pla sencer el'esculls artificials en 
base a l'estudi que ens ha fet la Universitat. Aleshores 
no hi ha lloc a posar en marxa un ampli programa 
quan ja el tenim en marxa, o sigui que esta en marxa, 
s'ha apro\"at amb una finan~ació plurianual ele 400 mi
lions ele pessetes. 

El punt 4, el cens d·ernbarcacions, com jo li he ele
mostrat no soIs s'ha comenc;:at, sinó que en aquests 
rnoments han contestat totes les confraries de pesca
tlors exceptc la de Maó i part ele la confraria d'Alcú
dia, o sigui, excepte el'aquestes elues confraries, tota 
l'altra elocumentació ja la tenim; per consegüent tam
hé trobam que ens elemana una cosa que practicament 
ja és punt d'haver-se acabat. 

La normativa d'actuació i de mercat per a les em
barcacions de fora que exploten els recursos a Ba1ears? 
Sí, Sr. Miquel, sí, evidentment, pero també li agrairé 
que quan el Govern de la Comunitat publiqui aquesta 
normativa i l'Administració Central ens clugui al Tri
bunal Constitucional, també comptem amb el suport 
del seu Grup per elur endavant aquest aspecte, perque 
evielentment és necessario 

Quant al punt sise, ele fet tampoc no cal demanar
ho perque és precisament el que feim. En aquests mo
ments, segons les nostres dades, tenim conjuntament 
amb l'Aelministració Central dues normatives conjuntes 
totalment aprovades i a punt de publicar en el Butlle
tí Oficial de l'Estat, que es publicaran en el Butlletí 
Oficial ele I'Estat i el mateix elia en el BOCAIB sobre 
llaIllpuguera i sobre la pesca de llagosta blanca i co
menc,:am les negociacions per fer-ho també conjunta
mcnt amb les arts ele parada i la testa el'activitats pes
queres que estan sense regulació en aquests moments. 

Sobre el punt sete, el'acorel, estam d'acurel, l'incre
ment d'inspectors amb el pressupost d'enguany ens per
met poder clonar abast a aquesta qüestió, i evidentment 
sobre el darrer punt ja ens varem manifestar d'una 
forma rotunda. Efectivament nosaltres clonarem suport 
i farem les passes necessaries perque es posi en marxa 
OPEBAL a les Illes Balears. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Miquel Oliver Mas-

su tí. 

EL SR. OLIVER r MASSUTI: 
Gracies, Sr. President. 
Em satisfa veure que ens trobam en la línia de la 

InterpeHació i de les mocions. Ara bé, li voldria as se
nyalar una serie de coses; primerament, quan nosaltres 
demanam posar en marxa una planta d'alevins no ens 
referim que la posi al 100 % el Govern ele la Comuni
tat, per ventura no va quedar ben expressat a la In
terpeHació, sinó que pot formar una cooperativa, pot 
formar una associació, n'ha formada una de coral, no 
crec que hi hagi cap dubte. El que nosaItres demanam 
en aquests casos és que el Govern sigui majoritari o 
bé que hi hagi una cooperativa majoritaria ele tots els 
productors de les nostres illes, i aixo només té una fi
nalitat, si el senyor que facilita els alevins al mateix 
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temps es converteix en comercialitzador, aleshores es
trangula el cultivador que es troba enmig i li marca 
dues pautes, per una part li marca el preu al producte 
inicial i per altra part li marca el preu de sortida, i 
aixo és el que jo demanaría que aquesta planta de pro
ducció d'alevins evitas de cara al futur, la qual cosa 
pot evitar essent majoritari el Govern o bé essent ma
joritaria la cooperativa de productors. 

Per altra part, voste m'ha dit que té el cens en 
marxa, el qual fet m'alegra i ja m'ha alegrat des del 
primer moment, aixo obri la porta al segon punt, que 
era l'objectiu d'aquest cens, o sigui ordenar, limitar i 
regular els arts selectius o les diferents modalitats que 
actuen a les nos tres illes. 

Per altra part, m'indica que votaran que no al tema 
deIs esculls i ho faran perque ahír varen aprovar un 
programa; jo crec que no haurien de votar que no, sinó 
anunciar que han aprovat una proposta, que han apro
vat una moció que se'ls fa i que voste coneixia i una 
interpeHació que se li va fer i que hi estan d'acord, 
perque votar que no seria dir que no hi estan i sem
bla que sí, que hi es tan, des del moment que vostes 
han aprovat un programa de suport economic dins els 
pressuposts que vénen: 

Per altra part, parla del tema anticonstitucional. 
Jo li vaig demanar coordinació amb l'Administració 
Central precisament per evitar els recursos, aleshores 
s i vostes coordinen amb l'Administració Central aques
ta mateixa legislació, no hi ha cap por de recurs; no 
tan soIs nosaltres aquí, des del nostre Grup, sinó que 
la mateixa Administració Centralli donara suport i l'Ad· 
mini.stració Central vol resoldre el problema que pu
guin tenir els eivissencs amb els alacantins, per tant 
si una legislació pactada amb l'Administració Central 
resol aquest problema no hi haura Tribunal Constitu
cional de cap c!asse ni recurs de cap cIasse. 

Em pareix que després l'altre punt era la regula· 
ció deis arts selectius, per la qual cosa jo el felicit i 
li deman que continul pel camí de coordinació amb 
l'Administració Central per regular tots els arts selec
tius de les nos tres illes i finalment li comentaré el tema 
de l'organització de procluctors, m'alegra enormement 
la seva postura, crec que és un pas que s'ha de donar, 
és un pas irreversible, és la integració a la Comunitat 
Economica Europea i per la nostra pan compti amb 
el suport perque aixo sigui una realitat abans del 92. 
Aix6 és important, és a dir, que entrem en la integra
ció plena tenint constituida l'Organització de Produc
tors Pesquers. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs . Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vul

guin ~ntervenir? 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula 

el Porta ve u Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Evidentment, com a Grup Parlamentari que donam 

suport al Govern, en aquest cas ja era obvi dir el que 
ha dit el Conseller; només faré una petita referen cia 
a algun aspecte complementari que pens que també 
val la pena parlar-n e i em referiré concretament al punt 
cinque. 

Efectivament, en principi nosaltres donarem suport 
al punt c inque, al punt vuite i al punt segon i diré per 
que. Al punt segon li donarem suport perque s'ha de 

fer un conveni amb la Secretaria General de Pesca, i 
aquest conveni, que encara no s'ha signat, és bo que 
tengui un suport del Parlament, per consegüent nosal
tres li donarem suport per aquesta raó i creim que aixo 
justifica que es dugui com a punt d'una moció per un 
Grup Parlamentari, en aquest cas el Grup Parlamenta
ri SOCIALISTA. 

Respecte del vuite també li donarem suport per
que precisament, com que és una qüestió mol t difícil 
i precisament fa falta el suport diríem de tot l'arc par
lamentari, si és possible, i a més aixo és convenient no 
només a nivell de Balears sinó a nivell de l'Estat, te
nir una resolució parlamentaria d'aquest tipus. 

Als punts 2, 3, 4, 6 i 7 votarem que no perque són 
coses que es fan en aquest moment, i nosaltres sem
pre hem dut una política que guan el Govern fa una 
cosa no és necessari que el Parlament li digui que ho 
ha de fer, perque ja ho fa, fonamentalment per aques
tes raons. 

Finalment voldria parlar del punt cinque. Voste que 
és un gran expert en pesca, sap la greu disfunció que 
hi ha avui en dia en e l tema de les aigües interiors. 
L'Estatut, precisament ara estudiam la reforma de l'Es
tatut i ho discutim en Comissió, i el tema de la pesca 
ha quedat aparcat, i jo vuU aprofitar per demanar-li 
a juda, perque el seu Grup doni suport, tal volta refle
xioni i tal vegada doni suport a una reforma de l'Es
tatut en materia de pesca en el sentit que el punt 18 
de l'article 10 de l'Estatut diu que és competencia ex
clusiva de la Comunitat «pesca i activitats recreatives 
en aigües interiors , cría i recollida de marisc, aqüicul
tura i ca<;:a, etc.». Em referriré a les aigües interiors, 
el problema és que les aigües interiors, com voste molt 
bé sap, agafa unes determinades aigües del litoral ba
lear, o sigui, de les aigües de jurisdicció espanyola n'hi 
ha unes que són interiors i unes que són exteriors, lla
vors aquí tenim competencia en aigües interiors, po
dem vigilar les aigües interiors, podem fer el que sigui 
en aigües interiors, pero resulta que com que aquestes 
retxes són imaginaries quan sortim afora ens trobam 
sense competencia i es produeix una disfunció. Nosal
tres trobam que és necessari que en la próxima refor
ma de l' Estatut, que tenim grans esperances que en un 
futur més o menys immedia t sera aprovada, que aques
ta jurisdicció de la Comunitat Autonoma s'estengui a 
totes les aigües de jurisdicció espanyola, perque si no, 
no és logic. I aixo ve a compte perque aquí, en el punt 
5, no només actuam en aigües interiors, sinó que tam
bé actuam en aigües exteriors; quan parla de la nor
mativa d'actuació i de m ercat de les embarcacions de 
fora totes actuen en aigües exteriors, no actuen en ai
gües interiors. Per consegüent, nosaltres evidentment 
donarem suport, desitjarem que el Govern Central faci 
el que ha de fer, o sigui el Govern, com Ji ha dit el 
Conseller, fara el que ha de fer i inirarem de posar
nos d'acord amb Madrid per arreglar aquest tema, per
que aixo preocupa greument e ls eivissencs, i esperem, 
com ha dit el Conseller, que no hi hagi recurs davant 
el Tribunal Constitucional. 

Moltes gracies. 

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

e l Portaveu Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS r ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
Molt breument per manifestar, per anunciar el su-
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rup Parlam nlari a la Moció tI'l .1'Ur 
en prim r Ilo pcrque le olvcncia tceni

a, profe ¡ollal i, per que no dir-ho?, t~Ullbl! polilica el 
I 'im rp HUM i del' 'llS(;)r de Jo Mució d I rup IA
LISTA és ava l suficicnt pcrque el noslJ'é Grl.lp c.l ni su
pon a aqu. S I plalllejarn ' 111; '11 ego ll JI ,p rqll' a i '( 
n t': ' s inó el l' fI ' X pI' gra rna Li c d 'allo que aquesta Cam
bra va al roval' cn d D 'bOl Prc upos tari o a la LIl:i 
de PrcssupoS IS més exactamen t , i per lant signi i .~ Ul1 , 

coner ció, lIn plantejament fé l 1 s ele l' po ició, p · r: 
amb un eviclent anim constructiu j programatic que me
reix per suposat el nosl1'e total suport i per tan t, sen
se matisos, an\mciam el vot favorabl e als vuit punts. 

Gracies, Sr. President. 

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

paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Es evident que el nostre Grup donara suport a 

aquesta Moció del Grup SOCIALISTA, és evidenl per
que de fet reflecteix el que hem demanat també nos
altres en els debats que aquí s'han fet sobre política 
pesquera i especialment en els debats pressupostaris, 
que ha estat normalment l'ocasió en que aquests de
bats s'han dut en aquest Parlament. Al debat de la 
InterpeHació que ha donat !loc a aquesta Moció sub
següent l'interpeHant, el Sr. Oliver, un profunel conei
xedoI' de la problemática pesquera no soIs a niveJ] 
d'illes, sinó a nivell molt més ampli, de forma molt ha
bil, parlamentariament parlant, indula la resposta del 
Govern que fon;:osament havia de manifestar l'acord 
amb tot el que. es plantejava en aquella InterpeHació i 
no podia ser de cap altra manera. 

L'existencia el'un Llibre B/au de Pesca, un docu
ment important, obligava a aquesta coincidencia, ja que 
la c1iagnosi de la situació del sector que es definia molt 
correctament, perfectament en aquest document, coin
cidia plenament amb els punts que es plantejaven a la 
InterpeHació. 

Per a<;o és que el vertader debat sobre política p es
quera es proelueix avui i la memoria ens torna a reme
tre a discussions recents en aquest Parlament i con
cretament als debats deIs pressuposts de la Comunitat 
Autonoma. Uns pressuposts les prioritats deIs quals es
tableix el Govern, el Govern en conjunt, i que són la 
plasmació, no ho hem d'oblidar mai, de la política real 
de qualsevol Govern, i aquí hem de tornar a repetir el 
que comentavem en aquel! moment, en el moment que 
es discutien els pressuposts davant la negativa abso
luta deIs dos Grups i un Diputat que donen suport al 
Govern a admetre cap de les esmenes que es van apro
var i que presentavem nosaltres. 

Amb uns pressuposts com els que es van aprovar 
per al 1989 difícilment es poden afrontar els reptes que 
presenta la problematica d'un deIs sectors més com
plexos i amb més dificultats de les nostres illes, per 
moIt que en aquells moments alguna interven ció de 
pretes suport al Govern s'atrevís a afirmar que el sec
tor pesquer no tenia problemes i no l'havien d'ajudar, 
fent pujar els colors a la cara al suposadament ajudat 
Conseller, que evidentment no s'ho creia ni de prop 
fer-hi. 

Es per a~o, conseqüentment amb el que defensa
vem en aquells moments, que donarem suport a tots 
els vuit punt d'aquesta Moció sense massa optimisme, 

també ha volem dír. Nosaltres pensam que els acords 
unanimes que es van manifes tar el día ele la Interpel
lació ja S'h3D matisat avui per part del Conseller a 
I'hora de dir com es c10narja suport als punts eI'aques
ta Moció i c1esprés la seva rcalització práctica pot ser 
encara més matisacla. 

Així elonarem suporl al núm. 1, encara que pe n
~arn que possiblement el Govcrn ja pereli la batalla. ja 
pe¡-di el tren deIs cultius marins i possiblement arribi 
tard a la trobada de solucions per a la prodllcció d'a
Jevins, j aixo és llamentable. Nosaltres hem pensat que 
un deIs papers que havia de jugar el Govern, I'Admi
nistració, en aquesta qüestió era el ele donar un servci 
a les cmp¡ 'cses, especialment a les més petites, les que 
tengllin més dificlll tats economiqucs i que es plantegin 
fer cul tius marins, per permetre-les estalvia1' el procés 
de 18 «harchering», el procés ele la «nursery», que po
den ser els p1'ocessos més cars i cls que més elificul
tats els clonen en aquests moments a l'ho1'a d'haver de 
comprar els alevins fora de les IHes. 

Pensavem, a més, que era una inversió rendible, 
pcrqu:' per una banda faria p ssiblt:: que 'aut stlbvn
' ionés , era una mpr a <}u u-euria b nefi is , i per al
Lra podia ae n eguir ajude' de l'Admini tració Euro
pea, si s conjunLava aquesta lcina de produir alevins 
amb una reina d'experimentació i d'inv tigació. qu 
aq uesta. com ha ben di '1 Conseller, í qu pOelia re
brc aqueSls ajuls. Per; en 'l . mem que arribam 1ard, 
p rque l ' nolic ies ón que I empre es privades, les 
que hi ha i amb dHicultats comenc 11 afer algun ae
tuacions ele cuJtius marins a les Illes, cerquen solucions 
prbpies a nivell particular sense comptar amb l'Admi
nistració o al manco amb J'Aelministració Autonomica, 
l'Administració ele la Comunitat Autonoma. Han fet .ia 
contactes amb algun Consell Insular, pero es plantegen 
de forma conjunta, de forma cooperativa, donar sorti
eles a aquest problema, perque no oblielem que el pro
hlema del transport deIs alevins de Tinamenor, el'on 
normalment es duen a les Illes, dobla o triplica el preu 
deIs alevins quan arriben aquí, ja és un problema sim
pl e de transporto 

Així i tot, encara que fiensem que es pot arribar 
tarc!, clonarem suport a aquesta Moció perque amb el 
matís que ha donat el Conselle,r:-i que el Sr. Oliver deja 
qu hi podía star perfectament d'acord, pensam que 
-n Cá ra qu s igui ntra rellotge hauríem d'agafar ini-
i,:¡tive per ¡nlentar solventar aguest problema que tin

dran unes cmpreses que són punteres i que per a<;::J es 
t roben en dificulta ts molt certes. 

La necessitat de millora i de reconversió de la flo
la pesquera és clara a pesar el'aquelles afirmacions ele 
que parlavem abans i especialment d'aquestes barques 
inferiors als nou metres el'eslora i que queden fora de 
les ajudes comunitáries. Es una altra de les qüestions 
plantejades al Llibre Blau que nosaltres vam esmenar 
en el seu moment i que no va ser aceeptada, esperam 
que avui, el Conseller ho ha dit, tengui més hit. 

L'actuació del Govern en materia de recuperació 
del litoral a partir de les instaHacions d'esculls artifi
cials ha pecat de timidesa, he de dir avui amb satis
facció que la notícia que el Conseller ens ha donat i 
s'ha dit ja per la premsa queamb el Pla Júpiter es fa
rien unes inversions de 400 milions de pessetes podría 
solventar en bona manera les previsions i les peticions, 
són en certa manera exigencies que havíem fet normal
ment que es fes aquesta actuació. Nosaltres pensam 
que hauria de ser un programa planificat, elaborat amb 
el maxim rigor científic, delimitant zones idonies, no eS 
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poden coBocar els esculls artificials onsevulla, s'han 
d'estudiar bé els 110cs i encara que ayO tingués diferents 
anualitats quant a la plasmació practica. Es dar que 
per coneixer i per posar límits a l'activitat extractiva 
s'ha de coneixer molt bé quin és el cens de les em
barcacions, modalitats de pesca, quines són les produc
tivitats de les aigües on es practica per evitar el que 
pot succeir, el que succeeix ja a molts de llocs del Me
diterrani i és que l'esfon;: pesquer superi la capacitat 
de regenera ció de la pesca i eixuguem especies i a curt 
ó mig termini impedim la mateixa activitat pesquera, 
eliminant aquesta font de riquesa. 

Reglamentar urgentment els arts selectius, incre
mentar la vigilancia per tal d'impedir que es comer
cialitzin talles mínimes, especies vedades, que es per
metin activitats comercials de pescadors aficionats i 
esportius ens sembla que hauria de tenir una absoluta 
prioritat del Govern i creim que en aquest moment es 
comen<;a a fer alguna cosa de forma tímida també, pen
sam que s'hi haurien de dedicar molts més esfon;:os i 
aquí ens tornam a remetre a les prioritats del Govem. 

Nosaltres pensam que el fet de posar en practica 
els vuit punts d'aquesta Moció refor<;ara evidentment 
l'actuació del Govern en materia pesquera i ens perme
tra a nosaltres suprimir la crítica que normalment hem 
fet al Govern moltes vegades que la seva actuació re
ferent al sector primari era quasi sempre un cent per 
cent agraria. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP'PL, té la parali

la el Diputat Sr. Mesquida. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMES: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
El nostre Grup evidentment esta d'acord amb les 

manifestacions que ha fet el Conseller d'Agricultura 
quant als vuit punts d'aquesta MOclÓ subsegüent a la 
InterpeHació. En conseqüencia el nostre Grup esta 
acord amb el que ha manifestat el Conseller respecte 
de la creació de la planta d'alevinatge, creim que va 
per bon camí, que és millor crear una planta amb par
ticipació privada deIs qui han de comprar els alevins, 
així la venda estara assegurada, amb una participació 
de la Comunitat Autanoma. Arnés, s'ha previst pel Go
vem dins el proxim trienni la crea ció del Centre Ba
lear d'Aqüicultura Marina; a través d'aquest centre po
dril. seguir unes línies d'actuació quant a reproducció, 
quant a alevinatge, desenvolupament, engreixament, nu
trició, patologia i impacte ambiental. Creim que aquest 
és el bon camí, per tant no donarem suport al núm. 1. 

Al punt núm. 2 sí Ii donarem suport perque s'ha 
previst per al 1990 la firma d'un conveni de col'labora~ 
ció amb la Secretaria General de Pesca per a la cofi
nanc;:ació d'un programa per a millora de la flota de 
les embarcacions de 6 a 9 metres; per tant li donarem 
suporto 

Als punts 3 i 4 no els donarem suport perque és 
evident que són uns punts que ja s'han desenrotllat pel 
Govern, ja estan fets, perque sobre el punt 3, pel que 
fa referencia als esculls, ja ens ha dit darament el Con
seller d'Agricultura que en el passat Consell de Govern 
extraordinari hi va haver ia una referencia als esculls, 
a la creació d'aquests esculls artificial s no només a Ma
llorca, sinó a totes les Illes Balears. Quant al punt 4, 
Clue fa referencia al cens, també ens ha dit el Conse
ller que esta fet practicament, només falten les dades 

provinents de les confraries d'Alcúdia i de Maó. 
Quant al punt 5, sí li donarem suport, encara que 

sigui un punt que és competencia del Govern Central, 
pero consta que hi ha conversacions amb la Direcció 
General d'Ordenació Pesquera per evitar aquests perills 
que destrueixen els recursos de l'arxipeIag, sobretot els 
vaixells alacantins que pesquen a les Pitiüses i els al
tres que pesquen a totes les Illes Balears. 

Quant al punt 6 tampoc no li donarem suport per
que és a punt de publicar-se al BOCAIB la normativa 
sobre la llampuguera, sobre la pesca de la llago sta blan
ca o mora, i seguiran, com ens ha dit bé el Conseller, 
en coHaboració amb el Govern Central les normatives 
deIs arts de parada i de la resta d'activitats pesqueres 
que no s'han regulat. 

Quant al punt 7, que fa referencia a les inspeccions, 
també li donarem suporto Pensam que el Govern de la 
Comunitat Autónoma ha duplicat durant l'any 89 el 
nombre d'inspectors de pesca i ha refon;:at el servei a 
Menorca, Eivissa i Formentera. Arnés, s'han posat en 
servei tres llanxes rapides d'informació i vigilancia per 
a les aigües interiors. 

1 quant al punt 8, també li donarem suporto Hem 
de fer consiar que des de I'any 1988, el Govern promo
ciona un OPEBAL a fi d'implantar les normes comuni
taries de cara a l'any 1992. En aquest punt així mateix 
hem de fer constar que és moIt conflictiu tant per part 
del Govern Autanom com per part del Govern Central, 
perque el sector pesquer és un poquet refractari a can
viar les estructures tradicionals. Es treballa des de l'any 
88 i es continuara treballant durant l'any 89, encara que 
hem de tenir en compte, com molt bé ha dit el Dipu
tat del Partir Socialista, Sr. Massutí, que les OPES són 
una especie de societats ananimes, per tant no les po
dem obligar a funcionar si els mateixos interessats no 
hi estan d'acord. 

Res més; moltes gracies, Sr. President. 

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

EL SR. OLIVER 1 MASSUTI: 
Gril.cies, Sr. President. 
Una petita intervenció, primer per donar les gra

cies als Grups ParIamentaris que donaran suport a 
aquesta Moció i després per fer unes petites observa
cions. 

Jo el que voldria dir al Sr. Pascual, no sé si vaig 
equivocat, és que demanarem a la InterpeHació i cree 
que ho he demanat ara també una coordinació amb 
l'Administració Central precisament per fer la legisla
ció conjunta. 1 per que? Perque els arts selectius, entre 
altres coses, treballen dins les aigües interiors i dins 
les extcriors, o sigui que trebalIcn dins aigües ele com
petencia de la Comunitat Autanoma i aigües de compe
tencia de l'Administració Central i en el futur treballa
ran també dins aigües de competencia de BrusscHes, 
que actualment són aigües internacionals. 

Aleshores el que demanarem a la InterpeHació i 
demanam en aquest punt és que es legisli en perfecta 
coordinació amb l'Administració Central i aleshores no 
veim que hi pugui haver cap inconvenient. Quant al 
que em demana, crec que és fora de !loc entrar en el 
lema de discussió de les compctencies; només li diré 
una cosa: la pesca va ser un deIs punts més difícils de 
la Constitució, i no entraré en els temes, el que sí li 
diré és que dins les 12 mi!les, sortint un poc ele Ba
lears i a Balears ho tenim, per exemple la gent de Va-
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lencja treballa dins les aigües de Catalunya i la gent de 
Catalunva davalla a baix; els andalusos, fins i tot els 
bases v¿nen al Mediterrani í treballen dins les 12 mi
lles que són del Govern Espanyol, per tant són deIs 
ciutadans espanyols. 

Per tant s'ha d'anar molt amb compte pel que fa 
a aquesta legislacíÓr i extensió d'aigües i a posta es va
ren deixar les aigües interiors, juntament amb la ma
risqueria i els cultius marins, pcr a les Autonomies pre
cisament per la dificultat de legislació i per aixo ma
te ix -i jo deman j estic content que l'Administració 
d'aquÍ ha faci- per legislar en temes pesquers hi ha 
d'haver una coordinació total amb l'Administració Cen
tral, si no, el problema sera totalment difícil, i aixo no 
tan soIs ho en tén el Govern Central i en aquest cas tam
bé el Govern Autonomic d'aquí, sinó que també ho en
tén perfectament BrusseHes. 

El que també vull fer és donar les gracies al Sr. 
Orfila quan m'ha anunciat, i em satisfa, que sembla 
que el Consell Insular de Menorca, eonjuntament amb 
els interessats en el desenvolupament deIs cultius ma
rins, intenten posar en marxa una soeietat o una coo
perativa que desenrotlli la planta de produeeió d'ale
vins. Jo insistiria a demanar aixo al Govern, perque 
cree que ha de ser una aetuacíó amplia, una actuaeió 
suficicntment forta per desenvolupar els eultius marins 
a tota la Comunitat Autonoma. 

Em sembla que no queda res més pendent. Al Sr. 
Mesquida jo li diria que em causa un poe d'estranyesa 
que es voti no a una cosa que es fa o que fins i tot fa 
dos dies es va decidir que es faria, aixo per a mi és 
un contrasentit, és a dir, vot no a allo que vull fer, no 
ho entene. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, proeedeix sotmetre a votació els 

punts de la Moció presentada pe! Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, que d'acord amb les manifestacions deIs 
Srs. Portaveus es podria fer en dos bIoes, pero pens 
que sera millar votar-los un per un. 

Srs. Portaveus deIs Grups Par!amentaris UM i AP
PL, quins són els que vostes han dit que votarien que 
sí? 

EL SR. MESQUIDA I GALMES: 
Sr. President, el punt 2, el punt 5, el punt 7 el 

punt 8. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor del punt 

Ir. de la Moció presentada pel Grup Parlamentari SO
CIALISTA, es volen posar drets? Gracies. 

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

Abstencions? 
Resultat de la Votaeió: Vots a favor, 27. Vots en 

contra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjat, ido, 
el punt Ir. que acabam de sotmetre a votació. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor del punt 
2n. es valen posar drets? 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor del punt 

3r. de la Moció del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
es volen posar drets? Gracies. 

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

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vols en 

contra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjat el 
punt 3r. que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar el punt 4t. 
Sres. i Srs. Diputats que vatin a favor, es valen po

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

posar drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vats a favor, 27. Vots en 

contra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjat el punt 
4t. que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar el punt Se. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen po-

sar drets? 
Vois en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 
Passam a votar el punt 6c. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen po

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

posar clrets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en 

contra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjat el punt 
6e que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar el punt 7e. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen po-

sar drets? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 
I finalment passam a votar el punt 8e de la Moció 

del Grup Parlam~ntari SOCIALISTA. 
Sres. i Srs. Diputals que votin a favor, es volen po-

sar drets? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

IL2.-MOCIú R.G.E. NúM. 655/89, PRESENTADA 
PEL GRUP PARLAMENTARI SpCIALlSTA, DERIVADA 
DE LA INTERPEL.LACIÓ R.GE. NÚM. 302/89 RELA
TIVA A LA POlíTICA CULTURAL DEL GOVERN DE 
LA C.A.LB. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam al debat de la segona Moció, que és la re

gistrada amb el núm. 655/89, subscrita pel Grup Par
lamentari SOCIALISTA, derivada de la InterpeHació 
núm. 302/89 sobre la política cultural del Govern de la 
ComunÍtat Autonoma de les Illes Balears. 

Srs. Diputats i Sre.s. Diputades, jo demanaria un 
poc de compostura, no sé si és que ha marcat un gol ' 
Espanya o no, pero ... 

Per defensar aquesta Moció, per part del Grup Par
lamentari SOCIALISTA té la paraula el Diputat Sr. Da
mia Pans. 

Sr. Secretari Primer de la Cambra, vol fer lectura 
de la Moció presentada? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
S.í, Sr. ,President. 
«El Parlament de les Illes' BaIears acorda: Atesa la 

transcendencia que per a la cultura de les Illes Balears 
tendra la .plena integració a Europa i amb la finalitat 

'. 
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d'establir previsions de futur que perrnetin afrontar la 
nova frontera cultural europea i fer-ne un element di
namitzador i positiu per al fet cultural deIs pobles in
sulars, el Govern de la Comunitat Autonoma, d'acord 
amb el que preveu els articles 170 i següents del Re
glament de la Cambra, presentara al Parlament una co
municació relativa a la cultura a les rHes Balears i la 
integració a Europa per tal que sigui deba tuda en el 
PIe de la Cambra en el segon període de sessions del 
1989. 

Palma de Mallorca, dia 14 d'abril del 1989". 

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

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
D'acord amb l'article 19 de l'Estatut és una funció 

del Parlament, com tots sabem, el control de l'acció 
del Govern. Hem practicat, ha hem dit altres vegades, 
un control de fets puntuals, pero també cree que hau
ríem d'insistir que hi ha un control tan important com 
les accions puntuals quant al control de les idees que 
regeixen o haurien de regir les actuacions d'aquest Go
yerno En aquest Parlament hi ha hagut debats sectorials 
importants amb més o menys encert per una part o 
una altra que han afectat arees fonamentals per al nos
tre futur, com són el turisme, base de la nostra econo
mia, una Ordenació del Territori molt. debatuda, peró 
un element importantíssim, fonamental per a aquestes 
societats europees de les quals avui formam part, que 
és la cultura, curiosament pero no sotprenentment no 
ha estat objecte de cap debat centrat sobre quina és 
la política cultural global d'aquesta Comunitat Auto
noma. 

Aquest oblit és prou significatiu. La cultura, dins 
aquesta Comunitat Autonoma, tot i que varen ser, re
cordem-ho, els sectors cultural s , quan hi havia un sis
tema centralista, quan no es parlava d'autonomies, quan 
mol tes persones que sortosament han descobert que 
l'autonomia és un fet positiu i d'aixo ens n'hem d'ale
grar, quan aquestes persones vivien al marge d'aques
ta qüestió era el sector de la Cultura el que lluitava 
basicament perque la nostra terra, les nostres illes ten
guessin una autonomia cultural, política, administra
tiva. 

Pero arribada 1'hora de 1'autonomia, la cultura, en 
lloc d'ocupar el lloc que li corres pon veim que ha so
fert un clar procés de marginació. Ha augmentat el pes 
de la cultura dins 1'acció global del Govern? Creim 
francament que no. L'aItre dia, quan al Sr. Huguet, que 
s'acaba d'absentar d'aquesta sala, l'interlocutor del Grup 
SOCIALISTA quan a la interpeHació li va recordar que 
percentualment la cultura havia anat davallant des de 
l'any 1983 fins a l'any 1989, la cultura perd un pes es
pedfic i curiosament, recordem·ho, va ser l'any 1987, 
amb unes eleccions a la vista, quan va arribar al punt 
més baix. La cultura, jo crec que sortosament, no és 
una anna electoral. 

Pero creim que aquesta situació ha de canviar, el 
Grup SOCIALISTA considera que la cultura ha de re
trobar, perque té un dret molt clar dins una societat 
europea, un Iloc no diré preeminent, pero sí el lloc que 
li corres pon i que no és la situació de marginació crei
xent que sofreix dins una política d'un Govem d'una 
Comunitat Autonoma que no té -recordem els discur
sos d'investidura del 83 í el 87 del Sr. Gabriel Caile-
1Ias- una sensibilitat cultural. 

Creim, per tant, que quan aquesta cultura, q\le , ja 
no podem parlar d'una cultura d'illes, l)omés, o d'una 
cultura deIs famosos Pa"isos Catalans tan debatuts o ja 
superam les fronteres de l'estricte Estat EspanyOl i ens 
hem integrat dins una altra area, aquesta cultura entra 
dins una altra problemiüica que no creim que en 
aquests moments la Comunitat Autónoma de les IHes 
Balears, aquest Govern, s'hagi plantejat seriosament que 
implica Europa a efectes culturals. 

Jo voldria fer una breu reflexió ideologica i em per
metran que avui hi hagi unes certes idees dins aques
ta sala, perque darrerament el nivell parlamentari ha 
baixat per davaIl el sostre ja de les cadires. Recordem 
que la cultura, el concepte cultural deIs pa"isos que es 
maneja no és un fmit miHenari, és un fmit basicament 
de l'Estat-nació sorgit en el segle XIX. La cultura que 
deim francesa, anglesa, alemanya, italiana -Italia i Ale
manya es formen com a estats-nacions en el XIX
s'ielentifica una cultura com a expressió d'un Estat amb 
unes formes polítiques, amb un mecanisme escolar, va 
ser el XIX que va introduir basicament l'element lin
güístic a les escoles, el va popularitzar una mica més 
larel en el cas nostre, perque érem un estat socialment 
i economicamen t endarreri t. 

Pero, que passa amb la cultura a les Illes Balears? 
Es una cultura que va tenir el seu Estat-nació? No el 
va tenir, curiosament va ser la constmcció el'aquest Es
tat-nació elit Espanya, no el plural que va tenir en 
temps passat, sinó un element centralista, unitari, caste
llanitzaelor, uniformista del XIX, quan aquesta cultura 
nostra s'hauria d'haver introelult a les es coles, s'hauria 
el'haver elifós, haur[em -el'haver vist la nostra lite'ratura, 
les nostres referencíes historiques, les nostres referen
cíes científiques a través ele rescola, tot aixo aquest Es
tat-nació del XIX basicament dit Espanya es va eleeli
car sistematicament a marginar-ho o a deformar-ha. 
Aquest procés va ser llarg, i jo crec que hem de fer jus
tícia a la Constitució del 1978. Va ser, ha estat un ele
rnent de reordenació ele l'Estat Espanyol que ha im
plicat a un cert nivell una crisi el'aquest Estat-nació uni
formista i a través el'aquesta crisi ele 1'Estat la nostra 
cultura, com la nostra llengua, han comen¡;:at un pro
cés ele recuperació. 

En aquesta Cambra hem tengut molts ele elebats 
sobre ¡'element lingüístic i és cert que la batalla lin
güística va ser un element important del debat estatu
tari que va trobar una expressió feli<,: elins els límits 
consti tucionals, dins una cooficialitat obligada per la 
Constitució, va ser a més arnés declaraela propia, no 
només oficial, sinó també propia per l'article 3r. i se'ns 
va donar als poders públics la missió de treballar per 
a la seva recuperació, com s'estableix a l'article 14. Pero 
hi ha un altre element -j avui feim un elebat de cul
tura i no ele llengua- que és a l'article. 14, on se'ns 
dóna competencia sobre la nostra cultura, perque els 
reelactors de l'Estatut, tot i que hi va haver moltes man
cances, eren conscients que a més arnés el'un procés 
ele recobrament lingüístic hi havia un procés ele reco
brament cultural que a través ele la institucionalització 
ele l'autogovern de les IIles Balears que comen¡;:ava, no 
acabava, amb l'Estatut, com es eliu en el preambul, s'ha
vía de dur a terme, i curiosament, tot just aprovat 
aquest Estatut d'Autonomia que venia a qüestionar 
substancialment el model lingüístic, cultural i polític 
de ]' Estat·nació uniforrnista del XIX, ens hem trobat 
abocats en qüestió el'un parell d'anys dins una frontera 
molt més amplia que ha acabat ele posar elefinitivament 
en qüestió aquest Estat·nació. Aquesta nova frontera, 
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Sres. i Srs. Diputats, és Europa. 

Per tant, ens trobam dins una nova dimensió, ens 
trobam davant un repte, ens trobam amb una respon
sabilitat d'haver de dur endavant l'article 13 de l'Esta
tut d'Autonomia, quan ens parla d'aquest llegat histo
rie de les Illes Balears, que és la nostra cultura, que 
ja no pot tenir una dimensió ni de Palsos Catalans ni 
d'Estat Espanyol o Espanya, sinó que té una dimensió 
dins Europa. Es un problema simple? Evidentment, no; 
evidentment no, perque una cultura que no forma part 
del bagatge deIs mateixos ciutadans, els nostres ciuta
dans no tenen clares les seves referencies lingüístiques, 
no ten en clares les seves referencies historiques, no co
neixen el seu passat, no s'autovaloren així com merei
xen, es troben enfrontats a una nova dimensió, a una 
Europa que evidentment és molt gran i moIt més rica 
que nosaltres, que té uns nivelIs cuIturals molt supe
riors i que, per tant, la integració dins aquesta Euro
pa, al mateix temps que obri perspectives importantís
simes que ens permetran millorar la defensa del nos
tre patrimoni cultural, que ens"permetran integrar-nos 
dins formes cultural s molt més modernes, al mateix 
temps, per a una cultura sense vertebrar, sense insti
tucionalitzar, sense formar part de la mentalitat deIs 
seus mateixos ciutadans, és també un risc que hem d'a
frontar. r aquí ve el sentit, jo cree, d'aquesta Moció, 
que és una moció basicament d'intentar que el Govern 
que es plantegi i reflexioni sobre un tema i el dugui a 
debat d'aquest Parlament, a veure si entre I'Oposició i 
la majoria que dóna suport al Govern som capa¡;:os de 
tirar endavant una perspectiva europea per a la cultu
ra de les rIles Balears. 

Hi ha avui un element negatiu i preocupant en re
lació amb Europa -seré breu, Sr. President-; és evi
dent que els sectors cultural s d'aquestes illes, que són 
perfectament conscients que aquesta cultura DO forma 
part plenament de la mentalitat deIs seus mateixos ciu
tadans, veuen Europa com UD perill i hi ha la tempta
ció de tancar fronteres, de fer un acte absolutament 
anacronic i fora de temps. Tenen un motiu per estar 
preocupats, perque efectivament una cultura que no és 
assentada dins una societat posada en contacte amb 
formes cultural s que els seus ciutaelans poden valorar 
com a superiors pot sofrir un procés d'erosió i ele de
gradació. Pero quina és la resposta? Aixecar parets? 
Parets seques, un anacronisme total, hem de fer una 
murada xinesa? Es impossible, es tracta de dur enda
vant una modernització accelerada, consensuada entre 
totes les forces poIítiques de cara al fet que quan ens 
trobem plenament integrats dins Europa, quan Europa 
sigui -i dur camÍ de ser-ha- una area de comunicació 
cultural, economica, una unitat política dins una gran 
diversitat, la nostra cultura s'enriqueixi i no sofreixi un 
procés de degradació. 

Volem, per tant, Sres. i Srs. Diputats, senyors del 
Govern, Sra. ConseIlera en particular, un Govern de les 
mes Balears que des d'una modernitat afronti la nova 
frontera d'Europa, frontera que és alhora -així ho sen
ten els sectors culturals d'avui- periIl i esperan¡;a, 
oero sobretot sabent ben clar que és un periIl que hem 
:l'afrontar i una esperan¡;a en la qual volem confiar. Es 
III camí irreversible, ens queda un futur suggestiu, pero 
lue hem de guanyar entre tots i crec que té sentit, ple
lament, aquesta proposta que els feim de debatre el 
:ema de la nostra cultura dins la nova dimensió euro
Jea. 

Moltes gracies. 

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

ció i Esports. 

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

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Entenc que la Moció e1el Partit Socialista em ele

mana que em pronuncü sobre el tema de la futura in
tegració a Europa i quines previsions té la Conselleria 
de Cultura en política cultural. El Grup SOCIALISTA 
també fa unes consideracions no a la Moció, sinó que 
les ha fet des ele la tribuna i parla d'elevar el nivel! 
el'aqüest Parlamcnt -ho intentaré, procuraré estar a 
l'aItura-, de la problematica idiomatica, que és una 
constant en totes les intervencions, fins i tot a la in
tegració d'Europa, ho entenc, ho he recollit també a la 
resposta; ens posa exemples d'altres cultures, tema que 
també recull la meya intervenció, parla de la crisi de 
l'Estat uniformista, de la nova dimmsió d' Europa i ens 
recomana que el Govem es plan1egi i pensi si pot re
soldre i ens convida que sigui entre tots perque aques
ta integració a Europa sigui entes a pels ciutadans i es 
consieleri beneficiosa. 

No dubti, Sr. Pons, que el Govern té plantejat 
aquest tema i pensava resoldre aquest problema fins 
i tot sense la intervenció de totes les force s de l'Opo
sició perque creia que el programa havia de ser assu
mit per la ConseIleria i pel Govern i que no era un 
tema basicament parlamentari. 

La Conselleria considera vertaderament important 
aquest tema, creim que és un tema elel present, pero 
que de cara al futur i fent un resum seria interessant 
tenir unes previsions molt cIares. Em permetra, Sr. 
Pons, que amb l'anim d'evitar algunes ambigüitats que 
presenta el concepte d'Em:.opa, per exemple una visió 
internacionalista, una -visió uniformista, homog(~nia de 
la cultura, enfrontada amb aquesta visió que pot ser 
nacionalista o regionalista d'aquesta mateixa cultura eu
ropea, expliciti la meya divisió el'Europa en relació amb 
les Illes Balears. Per a mi, Sr. Pons, la vella llü;:ó del 
que significa Europa es basa,;en la varietat i en la di
versitat dins una unitat cultural i per aixo mateix cree 
que Europa, l'Europa que ens espera lluita tant per la 
seva unitat com per la seva diversitaL 

J a l'any 1948 un elels princ;ipals tecnics de la cul
tura moderna, l'america Elliot dedicava un deIs capí
tols del seu llibre Notas para la definición de Cultura 
a centrar el paper de la regió o de la nacionalitat com 
un fenomen a tenir en compte dins la unitat i la di
versitat cultural europea. Elliot, partint de la idea que 
l'home se senti no tan soIs ciutada d'una determinada 
nació, sinó un ciutada c1'una part determinada del seu 
país i ... locals, deia que el renaixement cultural d'una 
regió o d'una nacionalitat no tenia per finalitat restau
rar una cultura desapareguda ni reanimar una cultura 
en vi es de desaparició sota condicions modemes incom
patibles, sinó per florir de les velles arrels una cultu
ra contemporania. El valor absolut es trobaria en el 
fet que cada zona tingués una cultura característica que 
harmonitzés amb altres deIs seus velns i que a través 
d'aquesta relació s'enriquiria la seva cultura. 

En aquest sentit que Elliot també deia que les cul
tures sateHits no havien de ser necessariament absor
bides per una cultura més forta, per tant crec que te
nim esperances, Sr. Pons, que aixo que a voste li fa 
por no passi, ja que aquestes cultures sateHits exercien 
una influencia considerable sobre aquelles i per enten-
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dre'ns posava un exemple en aquest llibre que jo crec 
que seria perfectament assumible, com era l'exemple 
d'Escocia i Irlanda o el País de GaHes enfront d'Angla
terra. En aquest sentit entenc que la meitat de la cul
tura europea es basa en una consteHació de cultures 
en la qual es constitueixen, s'influeixen i es beneficien 
mútuament, beneficiant així el conjunt, que és Europa. 
No altra cosa deia també quan expressava una diversi
ficació entre les comunitats humanes i deia que eren 
essencials, que ens provelen de I'incentiu i del material 
per a l'odissea de l'esperit huma. EIs membres d'altres 
nacions ele costums diferents no són, deia, enemics, 
són missatgers deIs déus, els hornes demanen deIs seus 
velns quelcom suficient per tal de ser compres, quel
com suficient diferent per provocar I'atenció i quelcom 
suficient gran per produir l'admiració. 

Resumint, poelríem dir que el caracter exemplar de 
la Constitució Europea resideix en la voluntat de pre· 
servar i de promoure la seva identítat múltiple i al ma
teix temps aprofundir en un moviment envers la unió. 
El fonament d'aquesta unió és constitult per la diver
sitat de les llengües europees i per la pluralitat i la ri
quesa de les seves cultures. Si una nacionalitat, Sr. 
Pons, es define ix en base a un passat i una vocació ele 
futur, el legat cultural de les nos tres illes es troba ín
timament lligat al nostre .idioma, principal diPerencía
dor i al mateix temps element d'unió amb altres comu
nitats, pero també les nostres iHes formen part, per 
raons de geografia, d'historia i de cultura, de la Medi
terrania, una dada també a tcnir en. compte. Aquests 
dos fets són basics en l'esdevenir de les nostt-es illes 
dins aquesta Comunita t Europea, pero' si a aquests dos 
fets que fonamenten la nostra tradiCió hi afegim que 
la nostra societat s'ha convertit a través del turisme , 
del qual voste també ens ha parlat, en una societat ober
ta i cosmopolita de futur, fidel a les seves arrels cul
turals, pero amb vocació europea, tindrem les línies 
mestres del que pensam que ha de ser l'actuació de la 
política cultural de les Balears enfront de la nova si
tuació europea. 

En aquest sentit, des de la meya presa de pos ses
sió la Conselleria de Cultura, Educació i Esports ha es
tat encaminada per la via del dialeg i del realisme a 
potenciar, projectar i promocionar el que definim com 
les nos tres lleis d'identitat cul tural i aixo mateix crec 
que és el que s'ha de realitzar en el futur i ele cara a 
{'exterior. Per allra banda, co nsiderant que existeixen 
pa'isos europeus més avan~ats que nosaltres en matcries 
eulturals, pens que s'han el'integrar elins la nostra cul
tura aquelles condicions que fonamenten les seves so
eietats d'oci i benestar, per exemple en qüestions com 
puguin ser exposicions, música, teatre, tal com clemana 
una societat que a través del turisme ha aconseguit 
unes qualitats de vida paraHeles a altres socíetats més 
avan<;aeles. Resumir per una part la recerca de la pro
jecció exterior ele la nostra cultura i pel- altra recollir 
les eines el'altres societats per aplical--les a la nos tra 
cultura e n base a edificar els fonaments el'una societat 
i el'una cultura arrelada en els nostres costums, pero 
al rnateix temps contemporania eld que es fa a Euro
pa, perque la cultura neix com a diferencia i esdevé to- . 
talital. 

En aquest sentit és important la coHaboraeió real 
entre totes les institueions de les Illes Balcars, agluti
nant e ls esforc;os cap a un Pacte Cultural que fins ara 
ha permes acords puntuals que han possibilitat la crea
ció, entre d'altres, de l'Orques lra SimUmica o progra
mes culturals eomuns com puguin ser en materia de 

concerts i de normalització lingüística. En aquest ma
teix sentit, darrerament es varen convocar distintes per
sonalitats sobradament reconegudes dins !'a.mbit cultu
ral balear per tal de crear una comissió assessora amb 
la funció de coHaborar en un programa i en un docu
ment que dissenyara el futur cultural de les nostres 
illes. 

Per altra banda, fa temps que la nostra Conselleria 
ha obert un dialeg també amb altres Comunitats, com 
són la Generalitat de Catalunya i la Generalitat Valen
ciana, per potenciar les relacions comunes i establir 
projectes de coHaboració per a la difusió de la nostra 
llengua i de la nostra cultura fora deIs ambits territo
rials propis. En són exemple exposicions a les quals 
s'ha acudit conjuntament, Expolangue a París, a Frank
furt, i són extensibles a qüestions com patrimoni, ex
posicions, teatre, música. 

També la Conselleria, per tal d'obtenir la major col
laboració deIs organismes internacionals que t enen in
cidencia en el món de la cultura, ha soHicitat al Co
missari Sr. Matutes les entrevistes necessaries per po
der aconseguir el suport d'alguns deIs representants a 
I'alt organisme a la Comunitat Europea, sense obIidar 
que ates el fet que les Illes Balears són exemples d'unes 
societats dedicades al turisme, aquests contactes amb 
la Comunitat Europea permeten amplis intercanvis cul
turals amb altres pa"isos i possibiliten que les Balears 
donin a coneixer a l'es pai europeu la seva histOria i la 
seva personalitat cultural. El progrés social de la nos
tra Comunitat i l'entorn geografic i turístic de les nos
tres iHes permeten i exigeixen que les Balears es con
verteixin en un centre vital de cultura europea. La 
ConseHeria, a través de distints convenis amb Italia, la 
Generalitat Catalana, la Valenciana a més d'altres ter
res de la Mediterrania i d'altres palsos ele l'estranger, 
ha promogut una coordinació d'inieiatives, intercanvis i 
coproduceions per tal d'aconseguir l'oferta de qualitat 
en materia d'exposicions, teatre i música que faran ho
nor a la importancia que han cobrat les Balears com 
a !loc turístic d'oci i que al mateix temps permetran 
una eontínua i educada promoció exterior del nostre 
país. Magnes exposicions com les d'Aligi Sassu o Anto
ni Tapies són prova que la Conselleria es mou en aquest 
sentit. 

Per altra banda, des ele Pa temps la Conselleria de 
Cultura ha establert convenis amb Caixes d'EstaIvis. en
titats bancaries i empt-escs privaeles per tal d'aconse
guir que aquestes empreses esponsoritzin concerts i ex
posieions per aconseguir una mili ora de l'oferta cultu
I-al a les Balears. Aquesta forma de [inanc;ament cultu
ral imperant avui en dia a Europa és la que la Con
selleria vol promoure a les Balears ho maniPesta així, 
incentivant els empresaris en aquest desig d'obertura 
a la realitat europea, encara que els mares legi s latius 
i fiscal no ofereixin aquí els incentius i les garanties 
que ofereixen a altres pa"isos continentals . Unes mesu
res de legislació fiscal qu e desgravessin aquelles cm
prcses que invertissin en cultura serien molt ben vistes 
r er part de la nostra Conselleria. 

En qücslions determinadcs cum pol ser e l nostre 
idioma, que lant el preocupa, no es tracta només d'a
conseguir un reconeixemcnt de llengua minoritaria com 
si [os un tresor cultural que cal protegír pero sen se 
valor real d'ús pcrman ent i comunicatiu, sinó d'anar 
més enlla i avanc;ar cap a la COl1sideració del cataJa 
com a idioma oficial a la Comunitat Europea. En aquest 
sentiL ens complau l'aprovació per part de la Comiss ió 
de Cultura, Ensenya m ent i JO\'entut del Parlament Eu-
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ropeu d'una proposició que p re lé n r e o llc ixer I catala 
lIengua oficial a les ins l'itucion c m opees. Aixo n o obs
tant, el carní pel qual és de fi niti u e l J-cconcixemcnt ofi
cial encara és llarg i sera n ecessaria Llna coHaboració 
estreta arnb les Comunitats Autónomes de parla cata
lana per tal de fer front comú i aconseguir I'aprova
ció definitiva per part del PIe del Parlament Europeu. 
La recent reunió deIs Consellers ele Cultura de la Ge
neralitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana i el 
Govem Balear suposa l'inici d'una política de coHabo
racions que ens permetran no només la projecció lin
güística del catala cap a Europa, sinó també la poten
ciació de les nostres cultures autoctones. 

pero també, com he dit abans, b nostra historia 
i la nostra cultura mediterranies ens dcfineixen clins 
Europa i per aquest motiu la Conselleria pensa que s'ha 
de difondre la cultura meeliterrania, llegat, coneixement, 
tradició i cultura que ens eleixaren els nostres avant
passats. Aixo afavorira els intercanvis culturals am b 
nacions i comunitats que tenen o han tengut en el pas
sat !ligams historics i tradicional s amb nosaltres. Del 
que es tractara sera de la creació ele !'Institut d'Estu
dis Mediterranis, un ens que hauria de ser autonom i 
on poguessin trobar una confluencia epistemologica els 
eliferents sectors que coneixen la cultura mediterrania 
en general; un !loc per a congressos, conferencies, ex
posicions, amb un departament destinat a l'edició elels 
nostres classics i deIs nostres contemporanis més re
llevants en llengües estrangeres, establint d'aquesta ma
nera un pont cultural entre la nostra cultura i la resta 
del món, que nosaltres anomenam fora Mallorca. El 
projecte base, sens dubte, abra~aria inicialment camps 
d'actuació tan diversos com poelrien ser ecologia i medi 
ambient, arts i patrimoni, antropologia i societat, lite
ratura, mass-media, tecnologia i economia, i la meya 
proposta és que des d'ar:a mateix comem;:em a pensar 
en els mitjans economics sl1ficients per enves1ir la in
frastructura d'aquest projecte. 

Respecte de la qüestió del patrimoni historic, un 
deIs proposits de l'actual equip responsable ele la Con
selleria de Cultura, Educació i Esports ha estat des 
del principi la construcció deis mecanismes institucio
nals de gestió del patrimoni historic. El temps passat 
no s'ha deixat perdre, sinó que s'ha invertit en la pre
paració interna per aprofitar eleguelament dos es eleve
niments que s'acosten, un d'ambit intern i un d'exte
rior, els quals seran de notable transcendencia per al 
:onjunt de la institució autonomica. Ens referim a la 
jefinitiva fixació del cabdal huma al servei de la Co
TIunitat Autonoma motivada per la recent aprovació de 
a Llei de la Funció Pública i la integra ció elins les ins
:itucions europees que es fara cada elia més tangible en 
ots els ambits ele la vida d'aquest país. 

La primera d'aquestes novetats permetra aplicar 
le forma estable i racional el personal i les seves ca
Jacitats de la labor de la construcció institucional. L'al
.ra, la integració a Europa, ofereix per a aquesta tasca 
In cúmul de directrius i de suggerencies i una varie
at immensa de models i experiencies a tenir en comp
e. Concretant, direm que volem aprofitar els recursos 
lUmans que la política de personal posa al nostre ser
rei per fer que? Per crear una infrastructura adminis
rativa de gestió de les competencies assumides en ma
ería de patrimoni historic, dotar-les d'una normativa 
lue reguli i adeqüi aquesta gestió, generar una xarxa 
l'instaHacions cultural s com arxius, museus, d'elevat ni
'eH tecnic i entesos com a eines de servei d'una pobla
-ió interessada en el consum de la cultura. 

En aquesta triple labor, la realitat ele la nostra in
tegració a Europa s'haura ele fer palpable en I'adopció 
de les directrius emanaeles ele les institucions europees 
i en general lél ele la UNESCO, una eletallada élnáli~i i 
compélració de les solucions adoptades per les institu
cions de les nombroses regions ellropecs que faciliti 
l'élssumpció ele lél seva experiencia i l'adopció ele mo
deIs. En altres ocasions ja he dit que l'estructuració 
d'un servei d'unitats aelministratives ele gestió del pa
trimoni no es pot deslligar del coneixement de la re a
lital maleriéll c1'aquest patrimonio En aquest sentit es 
fan tots els esfon;:os per aconsegLür del Ministeri ele 
Cultura el financ;ament ele la lélbor cl'inventari que no 
poc1em afrontar amb cls pressuposts ordinaris. 

La elotació el'instaHacions de cultura a les nos tres 
i!les va ser objecte I'any passat el'una moció per la 
qual s'obligava la Conselleria a realitzar un estueli de 
eleposits culturals amb una elotació, com sabran vostes, 
de 3 milions . Aquest estudi es volgué eledicar als arxius, 
als museus i a les biblioteques, pero a I'hora ele les se
leccions deIs projectes presentats a la convocatoria que 
es publica, el jurat recomana que no fos adjudicat; 
en contrapartida, proposa que es tornas a convocar en 
forma de tres estuelis, que una vegada enllestits perme
tran coneixer la realitat ele les instaHacions existents i 
per tant elissenyar la xarxa elestin~da a cobrir comple
tament les necessitats que posaran a la vista. 

A través elels museus ele la Comunitat s'ha estat 
present als eliversos eseleveniments culturals i seccions 
aC2demiques. Així, I'exposició 1 Fe11.isi que tengué lloc 
a Venecia l'any passat, compta amb l'aportació princi
pal ele materials procedents ele la nostra illa el'Eivissa, 
coHaborant amb institucions ele Líbia, Tunísia, Xipre, 
a més elel Museu del Louvre i el British Museum. D'al
tra banda s'havia participat en activitats academiques 
ele l'Escola ... , a Oristany, Sarclenya; aquest centre elu 
a terme els programes ele la . Comunitat Economica Eu
ropea sobre activitats el'arqueologia. 

L'any 1987 s'havia participat en el congrés celebrat 
a Roma que tractava sobre estudis fenicis i púnics, així 
com al bimiHenari de la fundació ele Cartago. Dins l'am
bit de patrimoni historic no arqueologic hem de res
senyar la participació en la c'onvocatoria ele les comis
sions de les Comunitats Europees. per a ajudes a pro
jectes ele conservació del patrimorii arquitectónic comu
nitari. Al moment ele la convocatoria tot just s'havien 
comen~at els treballs inicials ele restauracions de les 
cateelrals de Menorca i Eivissa. A instancies de la Con
selleria, els arquitectes d'ambelues obres realitzaren un 
interessantíssim treball el'exposició de la significació 
d'aquests elos eelificis per a les respectives comunitats 
illenques, una analisi de les patologies que patien i un 
avam;: deIs projectes de restauració. La Conselleria, 
juntament amb els Bisbats de Menorca i Eivissa, pre
senta aquests estudis a BrusseHes com a referíts a elos 
monuments cabdals en la funció de les comunitats cris
tianes el'aquestes dues illes i per tant en la seva rein
tegració dins el món occidental. Encara que l'operació 
no obtingués resultat económic, pensam que fou una 
feina ben plantejada que obrí un camÍ per a futures 
partici pacions. 

Enguany s'ha fet una aItra prova de coHaboració 
amb institucions internacionals, es tracta d'un projec
te de coHaboració amb la Fundació Paul Guetthi a tra
vés del centre que aquesta fundació manté a Venecia. 
Si el projecte de coHaboració té acollida es podra dur 
a terme una exposició exhaustiva sobre l'esplendorós 
món de la mercaderia a Mallorca a la baixa edat mit-



1 

1 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 57 / 26 d'abril del 1989 2139 

jana i un estudi d'investigació de l'anomenat mal de la 
pedra als monuments de les Balears. No fa falta gloso 
sar la transcendencia que tindria per al nostre patri
moni monumental el descobriment d'un tractament 
efectiu d'aquesta malaltia que ens afecta de forma alar
mant. 

Les actuacions i plans prevists per aquesta Conse
lleria de Cultura, Educació i Esports que d'una mane
ra general he exposat en aquesta intervenció donen 
constancia d'un programa que té un fonament i una co
herencia destinats a fer que la gestió cultural a les Illes 
Balears sigui sinonim d'un món canalitzat a través del 
present i cap al futur, d'una societat que es desitja eu
ropea sense oblidar les seves tradicions, llengua, histo
ria i cultura i que tenim l'obligació de donar a conei
xer, creiem, a la resta d'Europa. 

Aquesta és, en general, la filosofia que té la Con
selleria de Cultura, Eelucació i Esports envers el que 
és o el que ha de ser en el futur la nostra integració 
a Europa, que no només és aquesta, sinó que també 
implica una relació amb Comunitats properes, com la 
Catalana i la Valenciana i també amb altres pa'isos ele 
la Meeliterrania pels !ligams que ens uneixen. No obs
tant aixo, en resposta. a la concreció que voste em fa 
a la Moció, he de dir que no em sembla oportú el que 
voste em demana ja quedia 21 de mar¡; del 1989 es 
va reunir el primer Comite Consultor després de dos 
mesas de gestió, dia 22 va sortir a tots els mitjans de 
comunicació que s'havia creat aquesta Comissió Asses
sora ele la Conselleria de Cultura, Educació i Esports i 
que tenia com a objectiu dissenyar el futur cultural de 
les Balears i que espectalment es teni~I1. en compte uns 
determinats fets, els J ocs Olímpics, el V centenari del 
descobriment d'America i la plena integració a Europa. 
Cree que vist quin era el plantejament, vistes les per
sones que formen aquesta Comissió Assessora, no em 
sembla molt oportú que una vegada que hagin tingut 
llcc les c\iferents reunions i s'hagi dissenyat aquesta po
lítica cultural de cara a la integració a Europa, es du
gui després a debatre aquí perque pugui ser criticada. 
Crec que la Comissió Assessora és una comissió as ses
sara de la Consellera ele Cultura, que és la que ha d'as
sumir o no assumir aquest pla i dur-lo endavant amb 
el vist-i-plau del Govern, no cree que sigui un tema a 
debatre en el Parlament i encara em sembla menys per 
dur aquí quan la seva Moció, la InterpeHació va entrar 
amb posterioritat a la data ele la reunió i quan voste 
ja sabia que aquesta Comissió Assessora precisament 
el que havia de fer era un pla de futur i d'integració 
a Europa de les Illes Balears. 

BL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Damia Pons. 

'. 
EL SR. PONS [ PONS (Damia): 

Sr. President. Sres. ¡Srs. Diputats. 
Sra. Consellera, moltes gracies, perque encara que 

no hagi de votar a Pavor veig que almenys ha fet l'es
[o~ de donar un repas a tota una serie d'iniciatives 
que s'han fet dins la Conselleria de Cultura, tot i que 
no era exactament aixo del que parlavem, no era exac- . 
tament aixo. Jo he demanat que s'elevas el nivel! 
d'aquest Parlament, que algunes vegades m'ha semblat 
Ilotbriament baix, pero voste, usant la seva mateixa ex
pressió, ha dut aquesl nivel! a l'Olimp deIs déus, i evi
dentment aquí ens hem perdut. 

La qüestió que plantejam és més simple, pero al 
mateix temps exigcix un esfon; el'idees, un es[orr; con-

ceptual molt més gros. No es tracta només de fer un 
determinat Pacte Cultural, idea sorgiela del Grup SO
CIALISTA com hem recordat tan tes vegades, no es trac
ta només de treure el tema de la Mediterrania i d'anun
ciar que es creara un Institut d'Estudis de la Mediter
rania. Tant de bo voste, Sra. Consellera, a la Comissió 
de Cultura on el Grup SOCIALISTA va plantejar el 
tema de la cultura mediterrania, que és objecte d'unes 
iniciatives molt interessants per part de l'Ajuntament 
de Palma regit pels socialistes, pero que és l'ajuntament 
deis ciutadans de Palma Í no d'una minoria socialista, 
hagués votat a favor i haguéssim ja establert els me
canismes de coHaboració perque una iniciativa avui cir
cumscríta dins una ciutat que té quasi la meitat de la 
població de les Illes es pogués expandir a tot Ma!lor-

. ca i per totes les Illes Balears, pero en aquel! moment 
no varem tenir el seu vot com avui no el tendrem per 
a aquesta proposta de dur una comunicació a aquest 
Parlament. 

El terna jo crec que és molt més simple i molt més 
complex, i valgui l'expressió. Es tracta d'analitzar la cul
tura de les Illes Balears com es troba aVlli per part 
d'aquesta comissió que \loste ha creat i que vellrem, 
pels seus fruits la coneixerem en aquest l1l0ment és una 
incognita, si aquesta tasca la fa aquesta comissió ens 
pareix molt bé, pero a l'hora de tenir el resultat a la 
vista emetrem el nostre j udici, avui no ha podem fer. 
El que ens ha preocupat és que hagi iniciat la seva ex
posició o la seva resposta parlant que tenia un plante
jament, pero que dins aquest plantejament no havia 
tengut en compte les forces ele l'Oposició. El tema de 
la cultura d'aquestes i!les i el tema del contacte amb 
Europa i deIs problemes que aixo genera no pot ser 
objecte de plantejaments sectaris ni parcials; la cultu
ra d'aquestes illes es troba, com he dit, a través d'una 
analisi l110lt simple, pero que crec que tampoc no ha 
estat molt desenfocat, en una situació delicada. Rem 
passat de ser marginats a tenir uns instruments d'au
togovern en les nos tres mans, a tenir una tasca que 
ens ve marcada per l'Estatut i hem d'afrontar que dos 
anys després de ten ir aprovat el nostre Estatut d'Au
tonomÍa ens trobavem ja clins Europa. Que hi hem de 
fer? Ro sabem? Evidentment, després de la seva expo
sició, sabem que hi ha accions disperses, pero aquest 
plantejament global -no s'engani, Sra. Consellera; no 
s'engana ningú-, no hi és i nosaItres volem que aixo 
sigui l'objecte d'aquest debat que el Govern hauria de 
dur aquí en forma de comunicació d'acord amb l'arti
cle 170. 1 per que? Precisament p~rque c\'acord amb 
aquest article els Grups de l'Oposició no és que s'hagin 
ele dedicar a desman tellar, a destruir, a desfer la co
municació del Govern, hi han ele fer unes propostes que 
evic\entment són o han de ser, en bona política respon
sable del Parlament, absollltament constrllctives perque 
entre tots, entre totes les [orces polítiques, entre tots 
els sectors socials, entre aquest empresariat que voste 
intenta -i jo csper que tengui exit- interessar dins 
el món de la cultura, entre tots no sé si realment se· 
rem capar;:os de treure-la endavant perque la problema
tica cultur:ll cl'aqucst país té aspectes realment 11101t 
alarmants, el patrimoni na es conserva perque no hi 
ha una política adequada, perque la política hegem:)· 
nica clins aquesta COl11unitat Autonoma i respatllada 
pcr activa i per passiva per part d'aquest Govern, és 
una política molt més d'expansió urbanística que de 
protegir patrimonis, i aixo, no ens hem d'enganar, en 
qüestió lingüística ens poclem felicitar, i nosaltres ens 
felicitam, els socialistes han tengut una bona part en 
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aquesta niciativa, que el catalá sigui ja una llengua eu
ropea, encara gue evidentment no al mateix nivell d'al
tres iaiomes de gran demografia, pero pot ser una llen
gua europea, pero si no és la Jlengua de la ciutat de 
Palma j de la ciutat d'Eivissa j de tots els ciutaclans 
de les Illes Balears, el consol de ser europeus ens ser
vira de molt poca cosa, i aixo és el que nosaltres plan
tejam. 

Per poder afrontar la frol1 tera europea hem ele t e
nir les coses ben ciares dins el nostre propi territori, 
tant a nivel1 cultural i, ja gue ho ha tret voste, també 
a nivel! língüístic i Ilamentam que no es vulgui afron
tar un debat en aguest Parlament, que no es vulgui dur 
aquí un document, una an~tlisi rigorosa per sotmetre
ho a debat parlamentari i que es consideri l'Oposició 
en aquest Parlament com un adversari sistematic. 
Aguest plantejament no ha sortit de l'Oposició, mira 
per on, ha sortit de la Consellera, que considera gue 
aquesta Comissió Assessora, una vegada que hagi elabo
rat aguest document, no ha de ser dut en aquest Par
lament perque sigui criticat, perque considera que no 
és un tema del Parlament; vol dir que una Comissió 
Assessora que elabora les línies d'actuació d'una arca 
que nosaltres volem que sigui fonamental dins la labor 
del Govern, com ho és la cultura, no ha de ser objec
te de debat parlamentario Francament, Sra. Consel!era, 
ens n'en anam avui d'aquesta tribuna francament clecep
cionats, Europa encara queda molt lluny. 

EL SR_ PRESIDENT: 
Té la paraula la Sra. Consellera de Cultura, Eelu

cació i Esports. 

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA I EDUCACIO 
(M.a Antonia Munar i Riutort): 

• Sí, Sr. President; seré breu. 
Sr. Pons, el que jo he intentat dir-li és, en primer 

1I0c li he explicat la filosofia basica de la Conselleria 
de Cultura, Educació i Esports enfront a la integració 
a Europa d'aquesta Comunitat, li he explicat quina era 
la nostra filosofia, també ji he explicat que manteníem 
converses amb aItres Comunitats, amb pobles de la Me
diterrania i també amb Europa per tal de preparar el 
terreny de cara a la integració. Li he explicat que tam
bé teníem una Comissió Assessora de la Consellera ele 
Cultura, Educació i Esports, no una Comissió Assesso
ra elel Parlament: per tant, no em sembla oportú, si jo 
faig una Comissió Assessora que m'assessori a mi per 
jo presentar un projecte, que elesprés hagi de venir i 
ser debatut en el Parlament, hi ha altres sistemes si 
vos tes volen intervenir i sobretot, Sr. Pons, si voste té 
idees clares sobre aquest tema nO dubti que seran ben 
rebudes per part de la Conselleria i també s'aportaran. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vul

guin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la 

paraula el Portaveu Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Gracies, SL President. 
Obviament no són els discursos que fan elevar el 

nivell parlamentari, són els plantejaments, són els ni
vells polítics que aquí s'exposen. Al nostre entendre, el 
fet que avui du aquí el Grup Parlamentari SOCIALIS
fA, mitjan¡;;ant una moció, per tal que hi hagi en aques
ta Cambra un debat sobre propostes concretes a par-

tir d'análisis sectorials dins l'ambit ele la cultura per 
tal de veure com les Illes Balears troben la seva in
carclinació, la seva presencia amb personalitat propia 
dins el concert el' Europa, a<;o és un tema, és un deba! 
que jo uec que és necessari i esta p er fer. 

Jo yoldria fer una rcflexió una mica improvisada, 
si" valen, sobre el com i el gui s'integra a Europa, s'in
tegra l"~! l'rll1y 1992. Podem les IIIes Ba lears tenir cir
c1l111scripclO europea a hora de presentar els nostres 
propis representants al Parlament Europeu? No. Po
elrem, en els forums de les nacions d'Europa, dir el 
que les I!les Balears pensen, volen, defensen, aspiren a 
tenir? Jo crec que no, crec que no i arnés hi ha un 
altre nivell al qual encara no hcm accedil i en aquest 
sí que hi podríem tenir accés directe; és el forum, dins 
I'Estat Espanyol, en el qual es participa en el disseny 
ele les polítiques sectorials, siguin de cultura, siguin de 
qualsevol tema. Aleshores hi ha tota una possibilitat 
oberta de relació que s'incardina a través del Ministe
ri de Cultura, pero que passa també p er tenir dins les 
llles Balears, dins la nostra Cornunitat Autonoma, ielees 
cIares i distintes. 

Ramon Llllll era un gran europei:sta, pero no no
més europelsta, era un ciutada universal; París, Roma, 
el Magreb, Girona són punts de confluencia de la seva 
vida, a mi m'agradaria que les Illes Balears instaures
sin un model luHista el'obertura al món a partir de la 
seva propia identitat, a partir de nosaltres mateixos. 
La Consellera ele Cultura ha fet esment d'un llibre moIt 
important d'ElIiot, jo també voldria recordar a tall d'a
questa intervenció una frase d'Elliot que eIl aplicava a 
la literatura, pero que nosaltres podríem aplicar en ge
neral a la cultura. La possibilitat que cada cultura té 
-deia Elliot- de renovar-se, cJ'accedir a una nova eta
pa creadora, depen de dues coses: primera, de la fa
cultat seva d'assiri1ilar les influencies estrangeres; se
gona, de la seva facultal de tornar a les seves fonts i 
instruir-s'hi. Fixin-s~ bé que hem ele tenir possibilitat 
de rebre les influencies estrangeres, hem el'estar oberts 
al món, pero no hem de perdre per a<.;:o ielentitat pro
pia. Rem, per tant, d'intentar assimilar tot el bo que 
dins Europa trobarem, I'EurQpa ele la Revolució Fran
cesa, de la Jlibertat, de la igüaltat, de la fraternitat, 
unes aspiracions que troben dins ·les llles Balears con
lracliccions paleses; per exemple avui mateix a la Co
missió de Peticions aqucst Parlament analitzava la quei
xa d'un ciutada respecte d'un maltractament que havia 
rebut per part de la policia quan exercia els seus drets 
lingüístics, vet aquí com les II!es Balears, la Comuni
tat Aut:Jnoma ha de tenir una sensibilitat i ha ele te
nir una política també en aquestes materies. 

L'Europa que no s'ha de mitificar, l'europelsme a 
vegades ha amagat també violencies culturicides, ha 
amagat també actuacions impresentables, nosaltres es
tam per élquesta Europa de la unitat dins la multiplici
tat, una Europa, per tant, i una política cultural dins 
aquesta, que haura d'analitzar a fons la problematica 
lingüística més enlla d'Expolangues, ho facin a Frank
furt o a París. Una Europa que haura d'analitzar que 
passa amb l'esport, quina política esportiva aplicam a 
les Illes Balears, la de l'esport espectacIe que du com 
a resultat actuacions irracional s , fanatiques i dramati
ques com les que s'han prodult recentment a determi
nats estadis, o un esport que crea amistat, solidaritat 
entre els pobles; quins sistemes de biblioteques, mu
seus. ele música, de cinematografia, d'ensenyament hau
rem el'assumir dins la legislació i dins les normes eu
ropees; quin espai comunicacional sense fronteres im-
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pulsarem també des de les Illes, farem possibJe dins 
aquesta Europa que es preve u en la iromediatesa. 

Per tant, nosaltres pensam, potser amb un grau 
d'utopisme necessari, que Europa pot aspirar a esdeve
nír una fundació, en el sentit que Isaac Asimov va do
nar al terme a la seva epopeia de ciencia-ficció que te
nia el mateix nomo «Quan la civilització gaUlctica -deia 
Asimov- arriba al seu apogeu, uns quants savís pro
nostiquen la seva inevitable decadencia, primer, i des
prés el retorn deIs barbars i el caos». Aleshores aquests 
savis decideixen acumular en un planeta períferic, con
vertit en Fundació, el conjunt del saber i deIs coneixe
ments que cal conservar per fer florir novament la cí
vílització de miHenaris futurs. La idea de Fundaciá im
plica conservar i preservar els avan¡;os culturals i de 
civilització del passat i no només europeu i la prepa
ració de les transformacions del futur; vet aquí un de
sig: tant de bo que les Illes Balears, zona periferica 
dins Europa i malauradament jo diria que zona cultu
ralment desafavorida , en termes que a vegades es par
la en agricultura, tant de bo que poguéssim es devenir 
dins Europa una mena de fundació, pero no en el sen
tit d'Asimov, no evidentrilent en el sentit de la Funda
ció Illes Balears, per e~emple, que promou el Sr. Ca
ñellas, sinó una fundadó per tal que les Illes tenguin 
aquesta preservació d'un llegat historie que tenim una 
projecció universal i de fufur que també tenim l'obIiga
ció de llegar a les generaciol1s futures. Ar:;6 no és un 
desig només, ac;o s'ha de concretar mitjam;:ant propos
tes concretes. Voste, Sra. Consellera, n'ha dit i n'ha dit 
bastants i algunes ben importants i ássumibIes; ara bé, 
hi ha malta mé·s cosa a defini¡', hi ha molt de trebaIl 
programatic afer, i jo crec que a tra,vés del dialeg que 
el Parlament pot propiciar hauria de· tenír una actitud 
més aberta i en definitiva acceptar aquesta Moció, a la 
qual nosaltres 6bviament donar-~m suporto 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL. .. No, no ha 

demanat la paraula: 
Té la paraula el Diputat Sr. Damía Pons per a una 

curta íntervenció. 

EL SR. PONS I PON S (Damia): 
Sí, Sr. President. 
Sres. i Srs. Diputats, donar gracies al Grup Parla

mentari PSM-EEM pel suport a aquesta MoCÍó i !la
mentar que no podrem tenir per iniciativa del Govern 
una comunicacíó en aquest Parlament que ens permeti 
fer un debat sobre Europa, pero ja que se'ns ha sug
gerit que si tenim idees clares sobre aquest tema se
rien ben rebudes, evidentment, no exactament a la Con
sellería de Cultura, pero sí en aquesta Cambra les plan
tejarem, a fi que encara que no sigui iniciativa del Go
vern, hi hagi un debat sobre el tema d'Europa. No ten
dra la globalitat que hauria tengut, pero a través d'as
pectes tal vegada més sectorials, el tema d'Europa i la 
influencia que tendra sobre la \lastra cultura no sera 
absent d'aquest Parlamento 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, passam a la votació de la Moció 

núm. 655/89 del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

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

posar drets? 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vats a favor, 25. Vats en 

contra, 29. Abstencions, 2. Queda rebutjada la Móció 
que acabam de sotmetre a votació. 

Se suspen aquesta Sessió per quinze minuts. 

III.l.-PROPOSICIO NO DE LLEI R.G.E. NUM. 
510/89, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
PSM-EEM, RELATIVA A COL.LAPSES PRODU'iTS EN 
LES COMUNICACIONS AERIES. 

EL SR. PRESJDENT: 
Sres. i Srs, Diputats, recomenya la Sessió, passant 

al III punt de l'Ordre del Dia referit a proposicions no 
de lIei, passam a debatre la registrada amb el núm. 
510/89 subscrita pel Grup Parlamentari PSM-EEM so
bre coHapses produ"its en les comunicacions aeries. 

Per defensar aquesta proposta i per part del Grup 
proposant, té la paraula el Portaveu Sr. López i Casas
novas. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
En temps passats, a l'anterior regim, un alt carrec 

de I'Administració Central de l'Estat va venir a Palma, 
una vegada, i des el'aquÍ va convocar amb urgencia per 
al mateix capvespre una reunió de batles de totes les 
riles Balears . Obviament, aquest alt carrec desconeixia 
la situació deIs transports interinsulars, ja no era no
més per les dificultats a causa deIs horaris deIs avions, 
sinó també evidentment perque la mar per mig és un 
fet que sempre deim que uneix pero que també separa. 
La insularítat, a més de tenir un cost elevat, incideix 
negativament en el desenvolupament de la nostra Co
munitat Autonoma, ayO no ho (liu aquest Diputat que 
els parla, ho diuen estudis que s'han fet i que s'han 
presentat ja sobre el cost d'insularitat. 

Manca de comunicació i transport interinsulars, una 
situació que origina historicament alllaments addicio
nals entre i!les i els seus pobladors, el seu comery, la 
seva cultura i fin s i tot dificulta desplac;aments de co
missions d'aquest mateix Parlament a hora de despla
c;ar-se d'una illa a una altra. A les illes patim greuge 
comparatiu en veure que es produeixen desenvolupa
ments imparables en autopistes, trens d'alta velocitat, 
nous enlla<;os de línies aeries de tercer nivell, ports es
pecials en els manejos de contenidors i plans de mo
dernització de RENFE, de carreteres estatals, ports, 
etc., mentrestant a les Illes Balears continuam tenint 
¡:roblemes d'infrastructura, infrastructura insuficient. 

Una de les qüestions, ido, que crec que preocupa 
als ciutadans de les Illes Balears i sobretot als ciuta
dan s de les i!les menors que han de venir per múlti
ples raons aquí, a Palma, és la que es deriva de les 
dificultats per viatjar. Tenin.t en compte que només hi 
ha un servei de Tral1smediterránea setmanal entre Pal
ma i les illes menors i el fet que hi hagi una situació 
el'horaris d'avions que realment permeten quatre vals 
diaris a Eivissa i tres a Menorca, refon;:ats en una de
terminada temporada de l'any, la temporada turística. 

En aquesta situació, aspectes no quan tificables de 
la insularitat cree que s'han de tractar clarament en 
aquesta Cambra. EIs equips de futbol, per exemple, que 
víatgen setmanalment els cap s de setmana provoquen 
determinades ocupacions en vols concrets i en elies de
terminats, els cap s de setmana; les dificultats que te
nen per viatjar grups escolars, turisme de tercera edat, 
turisme de grup, la problematica social lacerant en al-
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guns casos que genera el fe! que s'hagin de despla~ar 
per raó de malaltia o per raó d'acompanyament fami
liar ele malalts a Son Dureta i que quedin després ho
res i hores, per no dir dies, com ha pogut constatar 
aquest Diputat que els parla, en els aeroports, són si
tuacions que haurien ele mereixer per part de la Con
seIleria de Transports d'aquest Govern una sensibilitat, 
un tractament específico 

Es cert que volem que a les IIles Balears hi hagi 
fires intemacionals, hi hagi symposiums, hi hagi una 
obertura europea com acabam ele parlar fa un moment, 
pero mentre amb la perspectiva de l'Acta Unica Euro
pea de l'any 92, quan el centre gravitatori es trasllaela
ra al sud d.: Pranc;:a i es parla d'un espai comú euro
peu en que es miHorin els trens i les autopistes, men
lrestant les IIles Balears continuen amades en més 
d'una ocasió i desateses. Des que Iberia i Aviaco es va
ren proposar no soIs reduir perdues sinó esdevenir ren
dibles economicament, s'han produi"t increments de be
nefici pero s'han constatat insuficiencies en el servei 
i algunes vegades greus, com ja he dit abans, coinci
dents amb determinades epoques de l'any. 

La Proposició no de Llei que avui presentam és 
senzilla, tracta de fer possible que I'article 14 de la 
Constitució Espanyola, que reconeix la iguaItat deIs ciu
tadans de l'Estat Espanyol, sense que hi pugui haver 
discriminació de cap casta per raó de naixement, ra¡;:a, 
sexe, religió, opinió, etc., per raó de naixement en aquest 
cas d'haver nascut o viure en unes iIles, pensam que 
exigeix un tractament específic, com han demanat tam
bé coHectius economics, la petita i mitjasa empresa con
cretament, i en alguns casos corporacions locals, com 
ara el Consell Insular de Menorca ja ha fet palesa la 
seva voluntat de negociar, de parlar, d'incidir sobre 
Aviaco, per tal que s'augmentin les places, s'augmentin 
els serveis i a ser possible s'intensifiquiri. també el nom
bre de vols. 

Si el Parlament de les IHes Balears avui aprova 
aquesta Proposició no de Llei, pensam que les autori
tats responsables del transport, basicament transport 
aeri, s'han de sentir més vinculacles i les autoritats de 
les IIles que plantegin aquests temes, que esperam que 
ho facin, se sentiran també més recolzades i més legi
timidades davant l'interlocutor. Demanam, ido, el vot 
al'irmatiu a aquesta Proposició no de Llei. 

EL SR. PRESlDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vul

guin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula 

el Portaveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Es per anunciar el nostre vot afirmatiu a aquesta 

Proposició no de Llei, si bé nosaltres, i tal voIta ho 
havíem d'haver fet ahir per escrit, pero així i tot amb 
la venia de tots els Grups Parlamentaris tal vega da es 
podria canviar lleugerament el text en el següent sen
tit: L'apartat núm. 1 diu «el Parlament de les IIles Ba
lears insta el Govern de la Comunitat Autonoma afer 
palesa la inquietud de molts de ciutadans etc., etc.». 
No seria més senzill dir «el Parlament de les Illes Ba
lears fa palesa la inquietud de molts de ciutadans», 
sense haver de passar al Govem que faci palesa aques
ta inquietud? Perque a mi em pareix que no és una 
acció de Govern el fet de manifestar la inquietud del 
que passa, no? Ja ho podem dir directament, o sigui 

aquest Parlament realment és un reflex de la societat 
balear i pet" tant creim que seria més correcte. 

Per tant, nosaltres demanaríem a veure si es pot 
considerar aquest petit canvi de redacció i llavors, en 
el segon apartat hauríem ele comenc;:ar «el Parlament 
ele les Illes Balears insta el Govern etc., etc.». 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per part elel Grup Parlamentari CDS, té la parau

la el Portaveu Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Gracies, Sr. Presic1ent. 
Molt breument, Sres. i Srs. Di putats, per anunciar 

el noslrc vot favorable a aquesta Proposició no ele Llei 
que ha exposat molt encertadament el Portaveu elel 
Grup Parlamentari PSM-EEM. Creim que és important 
un pronunciament institucional que rel'lecteixi de ma
nera clara el sentir el'un nombre important de ciuta
clans, nombre creixent arnés. Moltes vegades hem des
tacat que una ele les virtualitats importants que té, que 
ha tengut, que continua tenint la Comunitat Autonoma 
com a institució és la d'acostar les relacions humanes, 
economiques, personals, culturals, professionals, espor
tives, etc., etc., entre les distintes illes. Per tant, és im
portant que eles deIs poders públics es do ni una res
posta aelequada a aquesta creixent necessitat i que la 
veu d'aquest Parlament, sigui directament sigui a tra
vés del Govern, no ens pronunciam sobre aquesta qües
tió, faci palesa una inquietud que, repetesc, de caela 
vegaela sofreixen, de cada vegada tenen més i més ciu
taelans d'aquestes Illes Balears. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per part elel Grup Parlamentari SOCIALISTA, té 

la paraula el Dipu!at Sr. J osep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sí, Sr. Prcsident. 
Nosaltres anunciam que ,en principi votarem favo

rablement les elues proposiciüns, els dos apartats de 
la Proposició, pero no volem d"iN.ar ele fer una petita 
analisi ele la mateixa Proposició. 

En definitiva es planteja aquí un tema que és co
negut, que és que el problema de transit de persones 
i mercaderies entre les nostres illes i entre les illes i 
la península; és un problema greu, aixo és veritat i és 
greu en certs períodes ele temps i és greu en certs mo
ments d'un dia o d'uns die s determinats, pero no no
més és un problema greu que s'arregla amb una de
claració, sinó que és un problema ele difícil solució. No 
és amb declaracions voluntaristes, no és instant només 
el Govern perque faci palesa una inquietud com es po
den solucionar, comen<,:ar a arreglar aquests problemes. 

Es evident que la preocupació existeix en tots els 
ciutadans de les Illes i logicament en els partits polí
tics, que som els representants en definitiva d'aquests 
ciutadans, pero a la preocupació ha de seguir una ocu
pació, una ocupació que logicament hauria de dur el 
Govern de la Comunitat Autonoma en primer terme. 
Per que? Perque el Govern de la Comunitat Autonoma 
té competencies en tots els temes de transports inter
insulars, primer tema, i sobretot perque el Govem de 
la Comlmitat Autonoma té contactes constants o ha de 
tenir contactes constants amb la realitat el'aquestes illes, 
i jo hauria de demanar aquí quines accions ha realit-
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,zat el Govern de la Comunitat Autonoma per intentar 
! miI10rar d'una forma seriosa aquesta situació, La con
, testació és cap, El tema interessa tant, que, del Govern, 
hi ha el President present, i li ho hem d'agraír, quan 
es díscuteix un tema greu per a la Comunitat Autono
ma, i que el Conseller de Transports, suposam que viat
jant, no s'ha molestat, si no és aquí creim que hi hau
tia de ser, a escoltar els representants parlamentaris 
quan es parla d'un tema que afecta precisament els 
transports d'aquestes illes. Per tant, un suspes gros al 
Govern en aquest tema; no 1i interessa i logicament, 
si no li interessa, no s'hi interessa, 

Hauríem de demanar també quins estudis ha fet 
el Govern per coneixer realment la demanda que hi ha 
en aquestes illes, tant en el tdmsit interinsular com en 
el de les Illes amb la Península en transport marítim, 
en transport aeri i com es cobreix aquesta demanda i 
quin es necessitats en hores punta, en dies punta, és 
precís cobrir precisament per no tenir aquesta sensa
ció d'ofegament que en qualque moment i no sempre 
es produeix . Quines necessitats tenim per dies, per 
setmanes, per mesos, creiin que és un mÍnim que un 
Govern ele Comunitat Autonoma, si vol tractar seriosa
ment aquest problema' amb les companyies que fan 
aquest servei, hauria de posar damunt la taula . 

Nosaltres podríem av,tn<;ar certes elades perque 
quan hem vist la Proposició ens hem molestat a mirar 
quines dades hi ha i hi ha una xifra que és preocu
pant i és que l'ocupació mitjana de tr~nsit inter Illes 
és d'un 85 % en avions. Es una ocupa'ció molt alta per 
él un servei públic; aixo vol dir, com és pales per a 
tothom, que en certs moments hi ha una demanda molt 
superior al 100 %. I que es requereix per cobrir aques
tes puntes de demanda? Perque aixo també vol dir que 
hi ha bastants hores, bastants de dies que l'ocupació 
és inferior éll 50 %. Que es requereix per a aixo? Quins 
tipus d 'avions fan falta? Quin tipus de freqüencia d'a
vions fa faltél? Funcionaria un servei rapid per mar? 
Tot aixo, aquestes previsions de demanda, aquestes pos~ 
sibilitats o aquestes alternatives en distints modes de 
transports per cobrir aquesta demanda, el Govern de 
la Comunitat Autónoma mai no ho ha posat damunt 
la taula. 

A posta, accions més o menys voluntaristes queden 
bé, donen una certa popularitat a qui les fa i a quí les 
vota, pero en realitat ens quedam com abans. Protes
tam i som incapa<;os de parlar, no amb Aviació Civil, 
que aixo seria una es mena que faríem, perque jo crec 
que ja esta bé de reclamar sempre a l'Administració 
quan no és l'Administració la responsable directa, hi 
ha dues companyies que són responsables directes i 
s'hauria de reclamar a Ib eria i a Aviaco, empreses na
cionals amb els seus balan<;os, com deia molt bé el Sr. 
López i Casasnovas, que han fet una política d'ohtenir 
beneficis, se'ls hauria ele reclamar els beneficís socia ls 
per a aquesta Comunitat Autónoma que requercix un 
transit, per tant s'hauria de reclamar no a Aviació Ci
vil, que és una estructura administrativa que qualque 
COsa té a dir en aeroports, en infrastructures i similars, 
pero poc té a dir en explotació del transport. 

Per tant, sí que proposaríem canviar Aviació Civil 
per Iberia i Aviaco, que són els explotador.'>, i Trans
mediterránea i tates aquelles companyies que avui te
nen concessions sobre el transit de les Illes, que no 
només és Tra/lsmediterrál1ea per mar, com crec que sa
ben tots. Crec que s'hauria d'anar per aquí, fer una 
avaluació de quina demanda hi h<l actualment, quina 
previsió de demanda, perque també hem de di!' els dos 

darrers anys hi ha hagut una evo lució desproporciona
da de la demanda, les previsions s'han superat de molt 
per un fenomen que ningú no diu, que és que la inter
comunícació economica entre les Illes és cada vegada 
més grossa, i aixo produeix un increment mo11 fortde 
demanda, molt superior a les previsions. Aquests estu
dis de demanda i manera de cobrir aquesta demanda 
amb distints tipus d'oferta -avions més grossos, més 
freqüencia, etc.- és una cosa que per parlar amb Ibe
ria i Aviaco s'hauria de posar damunt la taula, i des
prés de tenir aixo sí parlar seriosament que en aques
tes illes, per a aquestes illes, no hem de parlar només 
de beneficis economics, sinó que s'ha de parlar de ne
cessitats socials i deIs beneficis socials que donen unes 
comunicacions adequades. 

Si no som capa<;os -i aixo és responsabilitat del 
Govern de la Comunitat Autonoma- de poder presen
tar d'una forma seriosa qualsevol tipus de reivindica
ció, ens passara el que ens passa sempre, que anirem 
alla i amb les dades, esgaiadcs o no, deIs adversaris, 
contrincants o deIs que són a l'altra part de la taula, 
ens n'anirem amb el cap calent i els peus bastants freds. 

Senyors del Govern, jo els demanaria que no no
més reclamassin a les autoritats -no autoritats, que 
ho llevaria, sinó a Iberia i Aviaco- solucions, definiti
ves no ho són mai en transports , sinó solucions sense 
elefinitives que possibilitin cobrir de i'om1a adequada 
la demanda de places, sinó que es posassin molt aviat 
afer feina a través d'una Conselleria que al final sa
bríem que serveix per qualque cosa, la Conselleria de 
Transports, d'una serie d'estudis que possibilitin que 
vostes puguin discutir amb Iberia i Aviaco sobre la ne
cessitat d'aquestes illes, l'evolució o futur i a partir 
d'aquí prendre solucions. 

Voldríem dir també que d'aquests contactes que 
hem tengut podem dir que almanco la solució puntual 
per a aquest estiu, i no sera definitiva i sera puntual 
i no cobrira totes les puntes, es pot obtenir amb la 
promesa que ha fet Aviaco - i 1'ha feta al Consell de 
Mallorca, ho h em de dir també així, per simples ges
tions- d'incrementar les freqüencies i posar avions de 
més capacitat, en aquest cas un avió de 160 places, pero 
tampoc no creim que aixo sigui una solució, les solu
cions han de ser en previsions. 

Senyors del Govern, Sr. Conseller de Transports 
aquí on sigui, per favor,. faci aquests estudis i parli 
amb Iberia i Aviaco perque al final no hagim de recla
mar una cosa que és el'aquesta Comunitat Autonoma, 
que és la possibilitat d'un despla<;ament nonnal com 
pugui tenir qualsevol ciutada de l'Estat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per pan del Grup Parlamentari AP-PL, té la parau

la el Diputat Sr. Ribas De Reyna. 

EL SR. RIBAS DE REYNA: 
Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 
De antemano tengo que decir que nuestro Grupo 

va a apoyar unánimemente la propuesta de esta Pro
posición no de Ley. Yo quiero decides a los Sres. Di
putados y al Sr. Alfonso que es curioso y es gracioso 
como for-ma y tira la pelota al otro campo cuando us
ted tiene que jugar en su propio campo y en este mo
mento yo le tengo que decir que está dando usted unas 
culpas al Gobierno de la Comunidad Autónoma y yo 
estaba verdaderamente perplejo oyéndole a us ted. Yo, 
la verdad, le tengo que recordar, y somos conscientes 
todo es te Parlamen to y todos los ciudauanos de las Is-
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las Baleares, que en las Islas Baleares estamos en una 
verdadera ratonera y esto es verdaderamente una preo
cupación, pero no solamente en unas épocas determi
nadas, como pueden ser por ejemplo las épocas de Pas
cua y de Navidad, sino que realmente nos encontramos 
en un momento que, esto pertenece a Iberia y a Aviaco, 
se han tenido conversaciones, si no está usted entera
do yo le diré que el Conseller de Transportes ha teni
do una serie de conversaciones con el Ministro de Trans
portes, han tenido unas reuniones con los Delegados de 
Aviación, tanto de Iberia como de Aviaco, pero la rea
lidad es que en estas islas nos encontramos con que 
es una suerte llegar a Palma, pero no se sabe cuándo 
se va a poder salir, y ustede,s tienen aquí la muestra 
de los mismos Diputados de este Parlamento, tanto de 
Ibiza como de Menorca, los cuales se encuentran con 
verdaderos problemas para volverse a marchar, es de
cir, ya no basta coger los billetes de vuelta con una 
semana de anticipación, sino que a lo mejor tienen que 
marcharse los domingos y aquí hay Diputados que sa
ben perfectamente que han ido a recoger. unos billetes 
el viernes y no han podido salir, esto en plan de avia
ción, si hablamos de transportes marítimos nos encon
tramos con unas dificultades de transporte tanto de 
Ibiza a Mallorca como de Menorca a Palma. ¿Por qué? 
Porque realmente se dice hay dos viajes de Ibiza a 
Palma. ¿Qué días son? Viernes y sábado ... No se ría, 
Sr. Alfonso, no se ría, atienda usted y no se haga us
ted el despistado, escuche, escuche porque la realidad 
es que lo cómodo es dar la culpa a la Comunidad Au
tónoma. No, Sr. Alfonso, la culp<l es de la Administra
ción Central una vez más, y no estamos haciendo vic
timismo, somos conscientes todo~ los Grupos que real
mente estamos muy mal comunicados tanto en avia
ción como en transportes marítimos, terrestres ... Perdó
neme la confusión porque usted ya está sonriendo con 
10 de terrestres. 

El problema, además, se agrava en estas islas y 
somos conscientes todos que en definitiva hay unas fe
chas determinadas en que se organizan las huelgas de 
transportes tanto aéreos como marítimos y entonces 
más problemas tenemos en las islas. Yo le tengo que 
decir que realmente estamos dando una mala imagen . 
no solamente a nivel internacional, en plan turismo, y 
ya sabe usted la cantidad de dificultades y la cantidad 
de críticas en los medios de comunicación que esta
mos ofreciendo de gente que viene aquí en pleno ve
rano, y yo no estoy hablando solamente del verano, sino 
que estoy hablando incluso de ahora, en estas épocas, 
que realmente llegar a Baleares es un problema y que 
mucha gente se va a repensar si volver a Palma o a 
Ibiza o a Menorca por las dificultades de transporte. 

Yo creo que estamos totalmente de acuerdo con 
esta resolución, que para mí podría todavía ampliarse 
porque se ha tocado solamente el tema aéreo, pero tam
bién es grave el problema marítimo y que realmente 
en estas condiciones yo creo que debemos instar no so
lamente al Gobierno para que adopte las medidas ne
cesarias para que la Administración Central sea cons
ciente de la necesidad de solucionar una serie de pro
blemas. Yo le quiero recordar, Sr. Alfonso, que con 
fecha 23 de noviembre del 88 el Conseller de Transpor
tes ya lo comunicó al Ministro Sr. Barrionuevo instan
do a que se solucionasen una serie de temas; después 
de esto, en febrero del 89, el Conseller de Transportes 
de aquí y el Director General de Transportes de esta 
Comunidad Autónoma mantuvieron también entrevistas 
con don Carlos Martín Plasencia, que conOce perfecta-

mente el problema porque hasta hace muy poco tiem
po ha sido Delegado de Gobierno, y ha estado también 
con el Director General de la Marina Mercante, don Ra
fael Loveto; se han dicho palabras, se quiere buscar un 
tercer nivel ele los problemas de las islas, pero la rea
lidad es que hoy estamos en el mes de abril, y que 
aquí hay Diputados que han querido marcharse el vier
nes a Ibiza y no han podido hacerlo porque van en lis
ta ele espera, y ésta es una situación real, y no tene
mos que escandalizarnos, reconózcanlo ustedes y no di
gan que la culpa la tiene la Comunidad Autónoma. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Alfonso, eslava a punl de cridar-li l'atenció pels 

gestos que fa voste quan parla l'orador. No hi ha lloe. 
No hi ha lIoc i no hi ha 1I0e. 

Té la paraula, per part del Grup Parlamentari pro
posant, el Diputat Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. 
Només és per fixar la nostra postura respecte del 

canvi que proposava el Portaveu d'UM. Nosaltres ente
nem que la Proposició esta correctament plantejada i 
precisament del debat que s'ha prodult es despren que 
és correcta en el sentit que el Parlament, a part de 
constatar una situació, que és el que feim en aquests 
moments, ha de prendre una resolució, i la resolució 
correspon plantejar-la davant les instancies competents, 
al Govern, a I'Executiu, al qui fa l'acció de govern i en 
conseqüencia el Parlament ha d'instar el Govern de la 
Comunitat Autónoma a recollir, afer palesa aquesta 
inquietud que constatam i a traduir-la en fets polítics 
i punt. En definitiva ara no es tracta tampoc d'analit
zar voluntats polítiques, que cadascú podra dir que ha 
fet la seva dins, el seu ambit competencial, del que es 
tracta és de solucionar un problema que és lacerant no 
només per a determinats Diputats d'aquesta Cambra, 
sobretot per a situacions socials constatades de perso
nes que s'han trobat realment desemparades a causa 
c1els problemes de comunicació aeria. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia entén, Sr. López i Casasnovas, 

que es manté en els termes 'fue s'ha presentat la Mo
ció. Si no hi ha objeccions, es pot votar conjuntament 
o hi ha qualque objecció per votar un punt j l'altre des
prés? Pareix que es pol votar conjuntament, ido. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Moció 
presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM, es vol en 
posar drets? 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Il1.2.-PROPOSICIO NO DE LLEI R.G.E'. NUM. 
545/89, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
MIXT, RELATIVA AL CONVENI ESPECIFIC DE RES
PECTE 1 PROTECCIO DE LA NOSTRA LLENGUA I 
CULTURA. 

EL SR. PRESIDENT: 
Quant a l'altra Proposició no de LIei, la registrada 

ambo el núm. 545/89 presentada pel Grup Parlamentari 
MIXT, relativa al conveni específic de respecte i pro
tecció de la nostra llengua i cultura, el Portaveu d'a
quest Grup ha fet arribar a aquesta Presidencia la seva 
voluntad de retirar aquesta Proposició no de LIei. per 
tant, queda retirada, i s'aixeca la Sessió. 
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