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1.- PUNT UNIe.- DEBAT GENERAL SOBRE L'AC
CIÓ POLITICA 1 DE GOVERN DE LA COMUNITAT 
AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, bon dia. 

Comen~ la Sessió segons l'Ordre del dia que els han 
repartit, que té com a Punt Únic el Debat General sobre 
I'acció Política i de Govern de la Comunitat Autonoma. 

Per comen~r aquest Debat, té la paraula el Molt Ho- '. 
norable President del Govern de la Comunitat Autonoma, 
Sr. Gabriel Cañellas. 

EL SR PRESIDENT DEL GOVERN DE LA CO
MUNITAT AUTONOMA (Gabriel Cañellas i Fans): 

GrAcies, Sr. President. 

Han passat ja sis anys d'enc;a que les Balears compten 
per primera vegada, des del Decret de Nova Planta, amb un 
Estatut d'Autonomia. Vol dir aixo que fa sis anys que 
aquestes illes s'autogovernen? Jo pens que no podem fer 
de cap manera aquesta afirmació, si més no amb la rotundi
tat que voldrfem. 

M'explicaré. Encara que reconeguem les greus dificul
tats per organitzar administrativament i políticament un 
Estat d'Autonomies, també hem de fer notar que en aquest 
pedo de de temps s'han produ'it vacil.lacions excessives, te
mors infundats a un desmembrament de I'Estat, pass es en
davant, passes eruera, no hi ha hagut, en definitiva, la tra
jectoria que batega recta i clara al 11tol VIII de la Consti
tució. 

N'hi ha qui diuen que la transici6 dura massa, n'hi ha 
qui diuen que s'ha de tancar i cloure d'una vegada per totes 
aquest període constituent; ens sumam lOt fervorosament a 
aquesta opinió. Un Estat modern inclos dins una dinamica 
historica de cohesió amb la resta d'Europa no pot funcio
nar bé dins una indefinici6 constant de poders. D'una vega
da per totes, sense cap dubte s'han d'establir els límits i les 
competencies de l'Administració Central i els límits i les 
competencies que tenen les Comunitats Autonomes. Hem 
d'acabar, per a bé de tots, amb les lluites més o manco sub
terranies per recuperar competencies cedides i per la ma
teixa regla d'equitat, les Comunitats han de tractar de no 
sobrepassar ni tan sois veladament ni molt manco oberta
ment els límits prefixats en un Estatut que sigui definitiu. 

Si sabem sense cap classe de dubte el paper de cadascú 
i si actuam amb una actitud institucional de col.laboració 
mútua, aquest Estat, el nostre Estat podrA continuar avan
~nt sense pausa vers la modemitat, que jo crec que és el 
desig que tenim tots. 

Ens trobam ja dins el termini previst per l'article 148.2 
de la Constitució de tanear aquest eapitol de la nostra his
toria i ho hem de fer sense retardar-ho més. Les nostres 
reivindicacions s6n moderades i raonables, no podien ser 

d'altra manera amb un poble de seny com el nostre, no po
dien ser d'una altra manera si volem que la classe política 
continu} en sintonia permanent amb el poble de les Illes 
del qual és la representant. 

Aixo no vol dir que renunciem als drets que la Consti
tució del 78 ens atorga i un d'aquests drets prové de la nos
tra singularitat com a territori insular. En efecte, I'article 
138, lOts vos tes ho saben, estableix que l'Estat garanteix la 
realitzaci6 efectiva del principi de solidaritat consagrat a 
l'article segon de la Constituci6: "vetllanl per a I'establi
ment d'un equilibri economic adequat i just entre les diver
ses parts del territori espanyol i atendra en particular les 
circumstancies del fel insular". 

Seria desitjable, ido, que en aquesta darrera etapa de 
clausura i tancament definitiu del procés autonomic es ten
gués molt en compte aquest dret de tenir un tractament ni 
millor ni pitjor que els altres, pero sí adaptat al fet insular 
que per bé o per mal ens marca i ens marcarA sempre, un 
fet insular que fins ara ha pesat sempre en el passiu de les 
nos tres relacions economiques amb l'Administraci6 Cen
tral en lloc de fer-ho a l'actiu, que és on la Constitució sug
gereix que hauria de ser. 

No ens agradaria que quan arribi l'hora definitiva per a 
la nostra Comunitat es caigui en errors o en temptacions 
d'igualitarismes en el tractament. Tampoc no volem privile
gis ni excepcions, volem una cosa tan senzilla com és poder 
complir el mandat de poder autogovernar els nostres inte
ressos, pero com a illes que somo 

En l'Est~~actu~l, la Comunitat Autonoma es troba en 
condicions d~ 'parlar tan soIs d'un autogovern amb minús
cula. Amb més lentitud tal vegada que la desitjable hem ar
ribat a aquest punt alllarg d'aquests sis anys, pero el nostre 
poble i nosaltres mateixos deim continuament "no és aixo", 
no és aixo. Podem de bon de ver omplir-nos la boca amb la 
paraula autogovern si no tenim possibilitats d'organitzar la 
nostra educaci6 o la nostra seguretat social? Creim que les 
paraules, els conceptes, s'han de referir a una cosa concreta 
i definida mentalment i la paraula autogovern representa el 
concepte d'allo que volem pero que encara no tenim més 
que en una part limitada. 

No obstant aixo, encara que sigui amb aquestes limita
cions- i convé recordar-les reiteradament per ajustar el nos
tre paper a la realitat- ningú no pot dir en justicia que el 
panorama polític sigui el mateix que fa sis anys i ara, a mei
tat d'aquesta segona Legislatura, és el moment ideal per fer 
un repas d'on venim, d'allo que hem fet i d'on anam. 

L'Autonomia ha provocat indubtablement una evolu
ció en el cor i el cap deis habitants d'aquestes illes. Des 
d'un sentiment més o manco d'amor concret a la terra, 
aquest amor s'ha anat concretant en alguna cosa més espe
cífica conceptualment, identificant aquestes illes com a en
titats diferenciadas entre si. Si en aquests moments hi ha 
qui ens consideren regió, Comunitat o país, aixo significa 
pura i simplement que hi ha diversos graus d'aprofundi
ment autonomic, pero que en qualsevol cas hi ha una ma
teixa voluntat general que aquest conjunt, amb l'adjectiu 
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que vulguin, pot i vol trobar el seu futur per si mateix. Si bé 
és cert que són barques diferents sorgides de la mar, el 
rumb a seguir és el mateix per a tot el conjunt de rarxip~
lag i hi ha, a més, una exteriorització clara d'aquesta evolu
ció i d'aquests sentiments. 

La praxis diaria del Govern assenyala que els ciutadans 
i les seves institucions dviques es dirigeixen al Govern com 
a primer interlocutor del seus problemes o als Consells 1n
sulars, sense preocupar-se cada illa de si aquestes institu
dons autonomiques tenen o no possibilitats legals d'actuar. 
De cada vegada més es generalitza la idea que eIs nos tres 
problemes i el nostre futur els hem de resoldre fonamental
ment nosaltres; es un demanda no explícita, pero sí real 
d'una major capacitat d'autogovem. 

Aquesta demanda de majors responsabilitats més enlla 
deIs límits de les nos tres compet~ncies, ordre públic, costes 
i control d'aigües marftimes, transports marítims i aeris, ai
gua potable, sanitat i seguretat social, etc., és també un 
símptoma de malestar general que no hauríem de desaten
dre. Els habitants d'aquestes illes, subjectes a múltiples exi
gencies impositives creixents, exigeixen també uns serveis 
públics més efica~s, uns serveis públics més moderns. No 
podem oblidar que les Balears són un lloc d'Espanya on la 
comunicació amb la resta d'Europa té molta més permeabi
litat i és, entre altres fons, a través d'aquesta comunicació 
quan el ciutada mallorqui, menorqui, eivissenc o formen te
renc pot establir comparacions entre la, seva realitat i la 
d'altres ciutadans europeus del seu mateix nivel!. 

Hem de convenir que en general la pressió de la de
manda de més i millors serveis és logica i que corre paral. 
lela a la modernització de la nostra societat, no és possible 
ni convenient oblidar-ho. Les nos tres institucions han de 
respondre a aquest repte dins les possibilitats legals i eco
nomiques que tenen i sincerament crec que ha fan, perque 
aquesta pressió social no minva, sinó que augmenta. No 
som institucions nominals, sinó reaIs i efectives i aixo ja ha 
calat dins l'opinió pública, no és en absolut una teoria, sinó 
que és un fet. 

El nostre especial entramat institucional amb les seves 
peculiaritats i autonomies dins l'Autonomia és indubtable
ment el correcte, el que respon millor a la nostra idiosin
cracia insular i a les nostres singularitats, pero al mateix 
temps és un entramat jurídicament i administrativament 
molt complexo La millor manera de salvar la complexitat 
del sistema és la via de la cooperació entre institucions i en 
aquest respecte, aixo també ho hem de reconeixer, queda 
bastant de camí per recórrer. Hem de continuar aprofun
dint en una millor coordinació per salvar la dificultat del 
fet pluriinsular que comporta distintes opliques, distintes 
economies, diversos graus de desenvolupament i diversos 
components socials, i la col.laboració i la coordinació com
porten cessions, sacrificis i concessions. Tots hem de tenir 
ciar que no aconseguirem una resposta adequada a les de
mandes de més i millors serveis amb plantejaments intran
sigents o demagogics efectuats des de les institucions auto
nomiques o locals. La racionalitat i la flexibilitat, abrigades 
amb una actitud de recerca activa del bé comú, són sense 
cap dubte la clau que ens pot obrir a la modernitat. 

Com d~iem al principi, per la nostra banda hem finalit
zat el desplegament legislatiu del nostre Estatut actual i 
hem complert totes les previsions. Tenim la Llei de Regim 
Jurídic, la llei Electoral, la de la Funció Pública, la d'Em
preses Públiques i Organismes Autonoms, la de Finances, 
la de Normalització Lingüística i la de Consells Insulars; al
manco la part fonamental s'ha acabat. 

Quant a les transferencies de competencies, encara no 
podem donar per conelos i tancat el primer paquet, perqu~ 
per una banda diverses sentencies del Tribunal Constitu
cional i informes del Consell d'Estat ens recorden constant
ment que les compet~ncies que figuren a l'artiele 16 del 
nostre Estatut són merament nominals, sense més virtuali
tat que l'enunciativa i que hem d'esperar la reforma global 
de l'Estatut per poder-les exercir. 

En Indústria, les competencies que tenim, excepció fe
ta de l'Artesania, són limitad es a una funció merament exe
cutiva; en altres paraules, som exactament igual que delega
cions del Ministeri. Evidentment no és l'objectiu al qual 
desitjam arribar. 

En materia de Comer~, és imprescindible tenir la com
petencia en materia de comer~ interior i la capacitat d'in
tervenir en tots els plans de promoció i reestructuració deIs 
sectors industrials d'importancia a Balears. En altres casos, 
com el deIs organismes autonoms com l'IMPI o el CEDE
TI, encara que les competencies són formaIment de les Co
munitats Autonomes els mitjans continuen en els Pressu
posts GeneraIs de l'Estat quan regionalitzar-los seria relati
vament fllcil de fer, com passa en tants i tants de temes. 

D'altres competencies, com les de les pedreres o de les 
mines, s'han transferit a al tres Comunitats Autonomes, pe
ro no és el cas de Balers i no tan soIs aixo, vegem el cas del 
programa de reformes d'estructures comercials, se'ns trans
fereix a les Comunitats Autonomes pero es manté congelat 
des del primer moment. Un deIs punts importants d'aquest 
programa és la formació deIs comerciants, ido bé, l'Admi
nistració Central en lloc d'anar per la via d'un programa 
coordinat amb les Comunitats Autonomes va per la via di
recta de l'INEM i en un sol any concedeix a una empresa, 
MERCADO NA, 590 milions per a formació. Aquesta 
quantitat representa tot quan ha gastat la Conselleria de 
Comer~ i Indústria en sis anys multiplicat per deu. Doblers 
n'hi ha, ido!. 

Canals de col.laboració a vies institucionaIs? També 
n'hi ha. Ens demanam, ido, que falta. Es que no estam pre
parats per assumir les compet~ncies que ens permetrien un 
Autogovern amb A majúscula? Deu ser que no, perque en 
el cas de l'Educació al lIarg d'enguany hem completat de 
manera rigofOsa l'organigrama del Departament d'Educa
ció i estam disposats a rebre una competencia que conside
ram absolutament i completament necessllria per millorar 
la qualitat de l'educació a les Illes i donar a la gent un ser
vei efica~ i proxim a les seves necessitats. 

En el cas de Sanitat, amb el Pla Director d'Ordenació 
Sanitaria s'han establert unes bases serios es per a un des
plegament harmonic de tota la sanitat, pero aixü queda 
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molt curt sense poder actuar sobre I'INSALUD. 

Com es pOl comprendre que en aquestes altures i es
sent com som unes iIles, és a dir, sense cap possible conne
xió física amb comarques hidrogrMiques que afectin altres 
Comunitats, encara no tenguem el control i l'administració 
d'una cosa tan vital i elemental com l'aigua potable? Des 
d'aquesl maleix Parlament, quantes vegades no se'ns exigei
xen actuacions que solament poder ser parcials, perque ens 
falta la competencia fonamental? Es el cas de la Sanitat 
Pública, que deiem, el de l'Assistencia Social, el de l'orga
nització de l'Educació a tots els nivells, etc. Sis anys des
prés de l'Estatut, Srs. Diputats, i dotze d'en~ de la Consti
tució encara no tenim complet el primer paquet de les 
transferencies de competencies i no és només un problema 
de Balears o un problema de negociació de Balears, és un 
problema generalitzat del qual es queixen exactament en 
les mateixes proporcions absolutament tates les Comuni
tats. 

Pero que passa amb les que ens han transferit? Ja es 
conegut el problema de base de les competencies tranferi
des, que és la manca d'inversi6 nova. Exposaré la situació 
tal qual és, perque en la contradicci6 que conté es troba el 
nus gordü\ deIs nos tres problemes financers. Suposem que 
hi hagi una determinada materia, una materia qualsevol, si
gui carreteres, transports, turisme, la que vostes vulguin. Si 
aquesta materia continua en mans de l'Administració Cen
tral, les noves inversions necessaries per a reposici6 o per 
obra nova continuaran produint-se; contrariament, si 
aquesta materia es transferida a la Comunitat Autonoma 
no es preveu que s'hi hagi d'invertir cap centim en el futur. 
Ens diuen: aixo és una competencia transferida, vos tes tre
guin doblers per a les noves inversions. 

Pregunta obligada: Doblers, sí, pero d'on? DeIs im
posts cedits? Del Fons de Compensació Interterritorial? 
Contestam nosaltres si som els darrers de la llista d'aquest 
repartiment. Aixo no té res a veure, ens contesten, i arnés, 
tenguin en compte que modificarem el Fons i vostes queda
ran defora. Quina so lució tenim, ido?, continuam insistint. 
Facin despatxos, cerquem f6rrnules imaginatives, plantegin 
convenis de col.laboració amb cada Ministeri. Feim despat
xos, plantejam les necessitats imperioses d'inversió deIs 
proxims anys i proposam convenis, pero totes les esperan
ces cauen una darrera l'altra, no podem entrar en el super
pla bilionari de carreteres mentre les carreteres siguin nos
tres, no podem passar dellímit previst en el programa d'ac
ció comuna de millorament de les estructures agraries per
que hi ha els límits del Mercat Comú i així tot per un estil i 
el resultat sempre és el mateix: siguin pacients, dialogants, 
no tirin la tovallola que qualque cosa sortira. 

¿ 1 deIs compromisos de finan~ment que s'adoptaren 
en el moment de l'acord del sistema de finan~ment de les 
Comunitats Autonomes i que només es compliren el pri
mer any? Bé, és que en realitat vostes ho entengueren ma
lament, vos tes no comprengueren bé aquesto compromfs i, a 
més, el tenen escrit? En qualque cas, sí. No, va ser un 
acord entre cavallers, hi ha casos que, arnés d'entre cava
llers, escrit, perque en aquell moment tots érem conscients 
que amb el finan~ment previst en el repartiment les Bale-

ars no podien fer praclicament res. Ido no hi ha cap via de 
finan~ment global extra i encara que ens hi resistim i en
cara que no voldriem que aixo fos aixi, de cada vegada veim 
més cIar que parlam Ilengües diferents i no és precisament 
un problema de normalització lingüística. Cadascú fa el seu 
discurs, pero per canals iones diferents i no avan~m ni 
una passa. 

I la realitat és aquí i les demandes deIs nostre poble 
són aquí i les inversions faraoniques en obres d'altres Co
munitats són alla, i amb la can<;üneta de vostes són la pri
mera regió en renda per cap ita perdem la carrera de la mo
dernització de les nostres estructures basiques. Ja ho deia 
aguelI: amb aquest so ens enterraran. 

Pero el poble ho veu, ho va veure dia 29 d'octubre pas
sat i així, esgotades les vies del dialeg, cada vega da sembla 
més cIar que la solució deIs nostres problemes d'inversió 
pública passen per la valoració del nostre potencial .Sola
ment nosaltres hem de resoldre el nostre futur, ho hem fet 
moltes vegades i juntament amb aquestes importants qües
tions relacionades amb el finan~ment de les competencies 
actuals, hi ha el tema de l'ampliació de l'Estatut. També -
I'hem al.Iudit abans, encara que de passada, perque van 
practicament junts i en aquest forum parlamentari hem 
tractat amplial!lent els principis basics d'aquesta reforma. 

Tots els grups polítics, o jo ho entenc aixf, estam d'a
cord que l'elaboració d'aquesta reforma s'ha de fer des de 
I'obertura al dialeg, a la moderació, al respecte per la lIetra 
i per l'esperit de la Constitució i a la voluntad d'aprofundir 
en el procés de desplegament estatutari. No podem deixar 
d'advertir que hi cp-oden haver contradiccions entre les vo
luntats manifestádes aqui i certes estrategies nacionals deIs 
qui detenten el poder per imposar una solució unitaria a 
l'ampliació de tots els Estatuts. Es bastant corrent que ens 
diguin en privat que tenim dret a la nostra propia soluci6 
per ampliar I'Estatut, pero que aixo no es pot dir en públic 
per evitar enfrontaments amb les seus centrals de qualque 
partit. Aquests dos darrers anys hi ha hagut unanimitat de 
criteris a totes les Comunitats Autonomes no socíalistes en 
el sentit de sol.lieitar un aprofundiment en el procés auto
nomic fins i tot obrint vies de dialeg entre partits polítics, 
encara que sempre conscíents gue els interlocutors darrers 
havien de ser- no pot ser d'altra manera- les mateixes Co
munitats Autonomes. 

No importa dir que fins ara no és possible ni tan soIs 
entreveure un horitzó cIar en aquest tema, més aviat tat el 
contrari, els vents que bufen són els de la regressió autono
mica més que els que podrien representar un avan~ ciar per 
la vía teorica del federalisme socialita historie. Per part 
nostra, per part del Govern d'aquesta Comunitat, conti
nuam pensant que s'ha d'abordar la reforma de l'Estatul i 
que s'hauria d'abordar en dues etapes. La primera s'hauria 
de fer tan rapidament com sigui possible, ja s'hauria d'ha
ver fet, centrada tan soIs en l'aspecte competenciaI, respec
tuosos sempre amb la voluntat d'aquest Parlament. 

Entenem que hi ha consens entre tots els Grups d'a
questa Cambra sobre quines són les competencies a am
pliar, si aquesta suposició no és correcta, si aquesta suposi-
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ciÓ fos incorrecta, si qualque Grup no hi esta d'acord, 
aquest és un bon moment per dir-ho oberlament i sense 
embuts, que ho sapig'uem aquells qui babiten les nostres i
ues. Una segona etapa llauria de marcar la reforma de la 
resta de l'Estatut que precisa i es podría fer més lentament 
amb el (j d'aconseguir el mé\xim de consens global, amb el 
COllsens de 10ts e ls grups poUtics i amb la seguretat que 
amb aquesta reforma encertavem. 

No obstant aixó, encara que aquesta reforma de l'Es ta
tut és necessaria i fíns i lO l vira l per al nosu e futor autonó
mie, no som optimistes ni ho podem ser respecte d'un futur 
iomedíat E ls nigu ls que planegen sobre les autonomies són 
més avía t mott negres í el procés de regressíó autonomica 
ja és practicament inqüestío nable, si 1\0 canvia en els dar
rers minuts. 

Pero la vida, la vida economica continua i con tinua 
gn\cies a Déu i a l sistema de \liure empresa i d'economia de 
merca t continua aques ta esfe ra, bé que inflUIda essencial
mem per les decisions poUtiques, continua funcionant al 
marge de totes les disquisicions i de la mateixa maDera que 
l1em valgut repassa r la situació que lenim com a institució, 
valem prendre el po ls a la nostra situacjó economica com a 
regió i per continuar el paral.lelisme ho haurfem de fer re
carda nt com era la situació en el mome nt en que 'instaurA 
I'Estatut, l'any 1983. 

En aquells moments ens enfrontavem a yna siluació de 
recessió económica que coetjava des de la segona parl de la 
decada deis 70 i els primers anys deis 80 com a canseqüén
cía del segon crae pelrolí[er. H i ha un fel que a pareix que 
es pot consta tar c1a rament, )'economja de les Balears és 
fa rtament incardinada amb I'economia europea en general 
i amb la de Centro-Europa d'una manera molt particular. 
L'evo lució de la nostra crisi va ser, idO, dis tinta de la que va 
seguir la resta de l'Es tat; va ser, per descomplat, més curta, 
va ser més esmortelda que la de la Pen[nsula, perqué els 
paIsas europeus varen reaccionar amb més eficacia, amb 
molta més celerital davant la crisí del pe troli i aixü eos va 
afavarir comparativament. 

Al nastre parer, dos elements són fanamentals per 
comprendre la sítuació in icial del 1983; per un costal la ta
xa d'inflació, per un altre, el nivell d'a tur. Quant a la pr ime
ra, e n aqueUs mOlnents era d'un 12,1%, érem per damunt 
la mitjana nacional a causa, en pan , de I'efecte rossec que 
es produeix en una economia basada en e l sector serveis 
enfront d'outpuLS fi nals enfronl de J'estat d'inflacció cróni
ca. Quant a la s iluacíó d'aLUr for~ós, passam d'una siruació 
d'ocupació plena, fins í tOl d'oferta d'ocupació, a una altra 
amb un nivell d 'arur sembJant a la res ta del país. 

Com va reaccionar l'economia de les Illes davant tot 
aixO? El teixit social-economic balear reaccion:1 molt més 
agressivament que el conjunt nacional a cau a de dos fac
lOrs imporlanfs, en primer lloc fa capacita t de reacció del 
secto r serveis, que davanll'es lÍmul que provoca la reactiva
ció de les principals economies e uropees va saber acoplar
se a la seva tendencia alcista; va ser evident que aquesta ca
pacitat de reacció era més :1gil i més rapida en el sector ser
veis que en el de la producci6 fabril. En segon Uoc, el 00-

vern es va propasar, ja des de la primera singladura dues 
metes Msiques per donar suport al rellan~ment económie, 
desenrotllar una política global de foment economie ten
dent a millorar la compasició de l'estructura economica de 
les nos tres illes i fer, en segan Uoe, un esfor<; per roillorar la 
infrastructura física de l'arxipelag, conscients que en la me
sura que aquesta es desentrotlli es facilitaria el funciona
ment de l'activitat económica en general. 

No era en les nostres mans fer gaire més coses, no era 
al nostre abast fer res pus. La Constitució limita el paper 
de les economies en materia economica general a un fo
ment de l'econamia sense poder influir en els instruments 
efectius de política economica conjuntural. Amb aquestes 
estretors tra9lrem unes Hnies mestres d'actuaciÓ, per una 
part no incrementar la pressió fiscal i per una altra, en ma
teria de política financera, actuar de manera que el sector 
públic recursos monetaris sostraient-los de l'ambit privat 
per les conseqüencies que aixo hauría lengul per a la inver
sió privada i a l'hora de fer balan(; en materia de política 
economica i sense ser massa optimistes, si que podem estar 
satisfets deIs objectius aconseguits. 

Pel que fa la taxa de l'atur, la reacció de la nostra eco
nomia ha propiciat una disminució de devers sis punts jun
tament amb un increment de més de 3.500 llocs de feina. 
La resta d'Espanya s'ha beneficiat, com no podia ser d'altra 
manera, d'aquesta reactivació. EIs ingresos que l'Estat ha 
obtingut via delegació del Ministeri d'Hisenda per diversos 
conceptes impositius han sobrepassat els 40.747 mílions de 
pessetes l'any 1983 i els 99.873 mílions l'any 88. Val1a pena 
recordar aquí la nostra aportació a les arques centrals ja 
que abó resulta més parent el fe t que l'esfor9 fiscal inversor 
que es fa a les Illes és mall per davaU del vertiginós ritme 
d'augment de la pressió fiscal. Pel que es veu, en el nastre 
cas la solidaritat va massa vegades lligada al donar j mai o 
molt poques vegades al rebre. 

Aquest augment del nastre poder economic ha produrt 
també una forta expansió a l'entrada de mercaderies provi
nents de l'exterior, les quals han passat de 225.468 tones re
gistrades l'any 83 a les 460.000 de l'any 1988, un creixement 
del 98%, quasi res, enfront d'un creixement -crida l'aten
ció- de la població de dret de tan sois un 1,2, pero ja sabem 
que a les ll1es no es poden homologar aquestes dades com 
es fa a la resta d'Espanya amb la població de fet. Sabem 
que una part considerable de mercaderies van destinades al 
consum turístic, tant en demanda alimentAria com en mate
rial de tot tipus destinat a aquesta demanda indulda pel 
sector serveis i de construcció, pero malgrat aixo, malgrat 
aquesta excepció necess:1ria, s'ha de dir també que el crei
xement turístic no ha tengut el ritme de les entrades de 
mercaderies. 

Quant a les previsions per al futur inmediat economic 
balear, hem de dir obertament que són optimistes encara 
que sigui en contra deis augurs de certs experts; em referesc 
al fet que si bé algunes mesures poden produir una ralentit
zació en el creixement de la construcció, pos per cas, també 
s'ha de fer notar que mai tant com ara no havien acudit 
amb tanta intensitat els capitaIs estrangers, fonamental
ment anglesos i alemanys, al nostre sector immobiliari i 
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fí ns i tot a sectors nous que deixen al descobert un impor
tant merecat en expansió i vos tes saben bé que els euro
peus no inverteixen mai si no coneixen per endavant quines 
són les tendencies de futur i sense haver realitzat amplis es
tudis de mercat. 

Per un altre costat la desocupació augmenta un altra 
vegada I'any 1989, pero ha fa precisament perque es con
tracta més que mai, el que pass a és que va canviant I'antiga 
desocupació es tructural per un mercat de trebaU molt més 
agil, amb més contractes més curts de durada, pero que 
contrariament són més adequats a la finalitat per que han 
de servir, per aixo una mateixa persona pot ser contractada 
diverses vega des a l'any. 

No és necessari assenyalar que no és gens agradable no 
tenir un contracte fix, pero jo crec que és molt pitjor, infi
nitament pitjor no tenir mai feina i és per aixo que actual
ment creix de manera espectacular el nombre de contractes 
i també, paral.lelament, el de desocupats, la qual cosa pro
voca una taxa d'atur ficticia ates a la mobilitat que té. 

En tercer Uoc hem de destacar una dada optimista. Els 
deposits bancaris a Balears han crescut per damunt la mitja 
espanyola d'enguany, la indústria per a la seva venda va ra
cionalitzant-se i podem constatar que manté el seu nivell 
sense empitjorar la seva situaeió des de fa dos anys, fins i 
tat apareixen signes de recuperació, pero el factor més op
timista per a nosaltres és l'aparició d'una nova generació de 
joves més ben preparats que les generacions que eIs prece
diren i que comencen a prendre el testimoni a les indús
tries més veteranes de les Illes. Es una esperan~ davant el 
mercat europeu, aquest mercat que és més obert, més agil i 
més competitiu. 

No tenim dades concretes sobre l'exportació de la nos
tra indústria i no les tenim perque les xifres d'exportació 
s'atribueixen com a origen la duana de sortida i les nostres 
principals indústries exporten des de Barcelona, pero mal
grat aquesta manca de dades concretes ens consta l'esfof(~ 
de renovació en disseny i comercialització que han fet sec
tors com els del cal~t, bíjuteria i confecció. 

Aquest esfore; podria perillar en funció de la naturale
sa de les mesures que adopti el Govern Central per contro
lar la inflació; si tal com pareix l'ajust es basa exclusiva
ment en instruments encaminats a reduir l'oferta moneta
ria sense discriminar entre consum i estalvi i sense reduír 
substancialment el deficit públic, les condicions per a la de
manda externa deIs nos tres productes industrials no hi ha 
dubte que s'enduriran. 

El punt més discordant és l'agricultura, una agricultura 
que enguany s'ha vist afectada, a més a més, per una clima
tologia extremada que ha passat de la secada més dura a les 
inundacions de comen~ment de setembre. La població a
graria, entre el 83 i el 89, ha descendit un 22,6%, la qual 
cosa vol dir devers 6.000 persones. Les persones relaciona
des amb el sector primari l'any 83 representaven el 9,06% 
del total ocupat, mentre que l'any 88 solament representa
ven el 5,78. At~s que prllcticament no hi ha atur en aquest 
sector, pareix ciar que aquestes xifres revelen l'increment 

en la jubilació per edat deIs agricultors i una manca d'in
corporació de la nova ma d'obra. 

La corba estadística que ens indica l'increment de l'e
dat mitjana deIs nostres agricultors ens fa pensar que la 
tendencia a la disminució diffcilment es detendnl el proxim 
quinquenni i que podria arribar a la xifra del 3,5% del total 
de la població activa abans de l'any 2.000, una xifra molt 
semblant a la que tendran en la resta de l'Europa deIs dot
ze. En termes economics aquesta disminució no és alar
mant per si mateixa i en qualsevol cas és un fenomen gene
ralitzat dins Europa, on el nombre d'agricultors disminueix 
[ortamenl mentre que el nombre d'hectarees cultivades p'er 
agricultor augmenta. D'altra banda, la disminució d'hecta
rees cultivades no ha seguit una tendencia a la baixa tan ac
centuada. Entre el 83 i el 88 ha disminuH la superficie cul
tivada en 3.000 hectarees, de les quals és significatiu que 
mentre les terres de seca han disminu1t devers 4.000 hecta
rees, les de regadíu han augmentat Ueugerament devers 
1.000 hectarees. El sfmptoma és globalment positiu i seria 
important que la tendencia es mantengués en un futur im
mediat. Si paral.lelament aconseguim la necessaria reforma 
de les estructures agraries de producció i de comercialitza
ció, aquesta disminució d'actius influirll favorablement en 
la renda agraria deIs que es mantenguin dins el sector. 

En aquest sentit ens hem d'alegrar del poc exit que ha 
tengut l'abandonament de terres promogut per la Comuni
tat Economica Europea, tema que ha ocupat i preocupat 
aquesta Cambra en múltiples ocasions. No obstant aixo, no 
es pot descartar que si continua perpetuant-se una climato
logia adversa no canvir el signe d'aquesta linia i no s'incre
menti l'abandon~ment de terres, tant si és amb subvenció 
com sense. El document de la Comunitat Economica Euro
pea sobre el futur del món rural tan esmentat en aquesta 
Cambra com a estrategia base de l'agricultura comunitaria 
assenyala que les possibilitats de supervivencia de les peti
tes explotacions individuaIs son escasses mentre creixen les 
possibilitats de rendibilitat de les explotacions grans o deIs 
cultius i explotacions en comú. 

Els sistemes moderns de gestió i de tecnologia com
porten un aprofitament millor de la ma d'obra i de la resta 
deIs recursos per poder produir i comercalitzar els preus de 
mercat, cada vegada menors o per descomptat molt més 
competitius. No podem ser, ido, excessivament optimistes 
en aquest aspecte. El minifundi no tan soIs persisteix, sinó 
que és prllcticament impossible d'aconseguir una concen
tració parcel.lllria significativa. La manca de rendibilitat de 
l'agricultura i I'alt preu de la terra estimulen a fer-ne un ús 
alternatiu, el qual ha de ser controlat per evitar sítuacions 
irreversibles en el futuro Es per aixo que les activitats com
plementllries que poden augmentar la renda agrllria, com 
és l'agroturisme, han de ser enfocades correctament i sense 
presses que puguin desviar-les de l'objectiu original, ser 
complementllries de l'explotació agraria i no substitutives 
en absolut d'aquestes. 

Aixo no obstant, all0 que ens marca el present i ens 
marcarA inevitablement el futur economic és, sense cap 
dubte, el turisme. S'ha dit i s'ha pregonat que hi ha una au
t~ntíca erisí turística a Espanya; a les Illes, l'any 1989, la xi-
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fra de visitants experimentara poca variació respecte del 88, 
ja que si bé és cert que a qualcun deIs mercats estrangers -
s'han prodult descensos, en altres hi ha hagut un notable 
increment, com és el cas del mercat nacional. Sumant en
trades d'estrangers i nacionals i comparant-Ies amb les de 
l'any anterior, el descens sera de devers un 2,2%, és a dir, 
110.000 visitants manco. 

No tan soIs és moderat, aquest descens, sinó que a Ba
lears I'han acusat d'una manera molt més moderada que a 
altres zones d'Espanya, aixo ho confirmen les dades aporta
des per ZONTUR i l'enquesta realitzada per la Conselleria 
de Turisme davant els tour operadors, que indiquen un des
cens de fins a un 15% per a Canaries i Costa Brava, un 12 
% a la zona de Salou i un 5% per a tota la Costa Blanca. 

Per a nosaltres, aquestes xifres són una dada impor
tant, pero no definitiva, per descomptat. La referencia base 
són els ingressos per turisme, xifra que, com saben, s'elabo
ra a través d'una enquesta estadística de la qual tan sois 
pos eIm dades provisiona ls. Aquestes dades assenyalcn, re
petese que provisionalmcnt, una di minució d'un 9% de la 
despesa turística en te rmes mone laris, de 373.000 milions 
I'any 88 hem passa t a 339.400 milíans es timars per a ¡'any 
89, pero si miran la despesa turística en termes reals, s i mi
ram aquesta despesa turística després de deflectir la mone
da de l'IPC, l'increment de la despesa turística respecte del 
88 haura estat d'un 15%. La crisi del turisme del 89, tot i 
haver estat tan escainada, en realitat ha estat un cop d'aten
ció un altre cop d'atenció, pero res més. 

Un toe d'atenció, no obstant, que no l'hem de prendre 
en absolut alegrement. La nostra situació actual és condi
cionada pels següents fets, que són preocupants. 

Hi ha un excés d'oferta d'allotjaments tur{stics a les 
IlJes malgrat les mesures restrictives adoptades: dos De
crets d'Ordenació, un deis quals aquest Parlament ha con
vertit en llei. Aquests Decrets establien amb el rigor neces
sari condicionants a metres quadrats per plac;a cada vegada 
més estrictes, pero que els promotors han assimilat sense 
gaire esforc;. Es cert que I'oferta materialitzada després d'a
questes mesures és més qualitativa, pero la major generosi
tat amb les parcel.les i els equipaments, pero també ho és 
que s'han materialitzat principalment en construcció d'a
partaments i alJotjaments extrahotelers que no sempre mi
lloren els serveis ofertats pels hotels i que permeten una 
comerciaJització molt més barata i més senzilla. La cosa 
més important a tenir en compte és que aquest creixement 
excessiu d'oferta ha suposat la ruptura de l'equilibri entre 
oferta existent i demanda previsible i res no ens fa pensar 
que a curt o a mitja termini es pugui restablir aquest equili
bri. 

Per que, aixü? Perque els canals de comercialització 
no actuen sempre amb la transparencia necessaria per fer 
possible que una oferta més qualitativa faci desapareixer 
rapidament l'obsoleta i desfasada. A aquest problema s'hi 
ha d'afegir que I'oferta s'ha expandit no tan soIs a Balears, 
sinó que també hi ha expansió a Canaries, a Andalusia, a 
Valencia, a Catalunya i en major o menor mesura a altres 
dcstinacions turístiques del Mediterrani i aixo també es fa 

sentir inevitablement en la comercialització de les nostres 
places. 

Pero davant aquest augment generalitzat de l'oferta, 
que fa la demanda europea? Totes les dades ens indiquen 
que tendeix a estabilitzar-se, no hi ha indicis racionals que 
assenyalin que es produiran increments substancials amb a
fluencia de visitants a les Illes, més aviat podria passar el 
contrario Raons de conjuntura economica nacional, com 
han estat enguany els casos deIs mercats angles o escandi
nau, poden produir quotes decreixents de participació a 
curt termini. 

A aquesta situació hi ha coadjuvada també la posició 
enfortida de la pesseta, que una vegada incIosa dins el siste
ma monetari europeu fluctuara amb una banda molt curta. 
Per una altra banda, els preus baixos del petroli i la cotitza
ció del dolar han justificat la competitivitat de les destina
cions a llarga distancia, al Caribe, a Assia o a Africa, que -
s'han fet assequibles per a aquell mateix segment de mercat 
que tradicionalment ens elegia per passar les vacances, pe
ro si volem ser realistes hem de dir que el turisme de mas
ses ha afavorit els paIsos amb economies debils i monedes 
inestables i el nostre país es presenta com a més ric, desen
volupat i comunitari, amb quotes baixes d'inflació i aixo fa 
un país turísticament car en comparació amb al tres destina
cions de la competencia. Vulguem o no, hem perdut exotis
me amb una destinació tur{stica i freqüentada enfront de 
Turquía, Xipr~, Tunísia o e l Marroc, amb una flamant ofer
ta d'alloljamenl que conviden a una primera visita que 
rorup aquesta tonica vidual de reincidencia en les nostres r
Iles. 

A més d'aixo, els dos darrers anys Balears han patit els 
problemes de coordinació general del transit aeri i de les 
vagues intermitents deis controladors amb els consegüents 
retards, molesties i impopularitat que ja han transcendit a 
tots els mitjans de comunicació. 

Finalment, referint-nos a l'oferta complementaria i en
cara que reconeguem que sales de festes i entreteniment 
són de bona qualitat, que en restaura ció ha millorat sensi
blement malgrat els preus sovint excessius i que en trans
ports i trasllats és modelica, la cosa certa és que quant a a
llotjaments hotelers i extrahotelers, aquesta ha de menester 
actualitzar-se i modernitzar-se d'una forma ineludible. 

Hem arribat a un determinat nivell economic en 
aquestes illes, a un nivell de prosperitat impensable per a 
les generacions anteriors a la nostra· i no hi hem arribat 
d'una manera lineal i coherent globalment, sinó que hi hem 
arribat una mica a estirons, és a dir, per aconseguir el sos
tre que tenim no sempre hem actuat valorant aspectes no 
estrictament economics, pero que tenen relació amb la qua
litat de vida. Ara ens pertoca una etapa de canvi consolida
dor i no hi ha contradicció en els termes; per poder-nos 
manten ir en un nivell acceptable de benestar general, per
que aquest i no un altre ha de ser l'objectiu del govemant, 
per poder conservar all0 que tenim hem de ser substancial
ment reformistes. 

El conservador intel.ligent és antagonic del conserva-
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dor imrnobilista. El model que fins ara cns ha condult a 
una situació economica molt acceptable ens mostra els pri
mers clivells, el cansament o l'esgotament i el nOSlre deure 
és estimular aquelles tendencies que des de dins del rnateix 
model tendeixen a reformar-lo adequant-Io als nous temps. 
No propugnam en absolul un canvi de model, sinó un apro
fundiment deis aspcctes positius i una correcció de les ten
dencies que es poden fer inviables en el fulUr. Estam con
venc;uts que una política excessivament conservadora i 
d'impavidesa davant l'actuació de la invisible ma de l'eco
nomia pot conduir-nos a la llarga a perdre allo que amb er
rors, sí, pero també amb molt d'esforc; col.lectiu hem acon
seguit i a aixo hem de tendir encara que sigui en contra d'a
quelIs que solament saben mirar el lucre irnmediat a curt 
termini, en contra d'aquells que siguin incapa~s de com
prendre que el futur ha de ser un futur cornode per a tots i 
no tan soIs per a elIs, en contra deis qui esperen solucions 
miraculoses que venguin des de fora a rescatar-nos, perque 
no n'hi ha de solucions miraculoses, no hi ha mesures polí
tiques i economiques que d'avui per dema solucionin els 
nostres anties problemes i els nos tres histories desequilibris 
i, sobretot, no esperem que des de fora de les Illes i des de 
Madrid, Londres o Brussel.les algú es preocupara per no
saltres. 

Nosaltres, només nos al tres som els que hem de forjar 
col.lectivarnent el nostre futur. En conseqüencia, al nostre 
model no propugnam una disminució del nombre de turis
tes, necessitam que Mallorca atregui 5 milions i mig de visi
tants, que Menorca n'atregui 750.000 i les Pitiüses almanco 
1 milió i migo AlIo que propugnam és que es creln les con
dicions favorables perque aques18 turistes siguin de major 
nivell de despesa per capita, que puguin arribar a gastar la 
mitjana de 15.000 pessetes dia, el triple del que gastan ara. 
No necessitam substituir el turisme de masses, sinó atreure 
igualment un turisme d'élite que crel un efecte d'atracció 
de segments del mercat més qualitatius. 

En resum, necessitam aconseguir un grau optim de 
desenvolupamem de la nostra activitat turística que ens 
permeti que amb el mateix nombre de visitan18 en els para
me tres esmentats ingressem el major nombre de divises 
possibles, deixant de banda definitivament aquell turisme 
subvencionat, que el que es practica qua n el benefici que 
deixen alguns visitants no cobreix ni tan soIs les despeses 
socials o d'infrastructura pública que usen o consumeixen. 

Com aconseguir aixa? Per aconseguir-ho el Govern ha 
posat en marxa una serie de mecanismes per estimular la 
iniciativa privada, no pot ser d'altra manera, perque enca
mini per aquestes noves vies. Alguns d'aquests instruments, 
com és el cas de les mesures transitóries d'ordenació, ja -
s'han posat en marxa, o com el Pla d'ordenació de l'Oferta 
Turística i les noves mesures ordenadores, que són en fase 
d'elaboració. En qualsevol cas, totes les mesures reglamen
taries van encaminades al següent: diversificar la nova ofer
ta per fer-Ia més creativa i innovadora per rompre la repe
tició del que fins ara s'ha projectat i construH com si s'ha
gués esgotat la nostra capacitat d'imaginació o de disseny; 
potenciar la creació d'una nova i moderna oferta comple
mentaria i la miUora de l'existent als més al15 estAndards de 
qualitat: construcció de camps de golf, ports esportius, pa-

lau de congressos, recinte ferial, pare d'atraccions, estructu
ració d'una oferta cultural i esportiva susceptible de gene
rar motivacions i de tenir ressonancia internacional en els 
esdeveniments que convoquin. 

Només així podrem atreure més turistes de major ca
pacitat adquisitiva del que ja rebem a les Illes amb molta 
major freqüencia que quasevol altra destinació turística de 
la competencia, que hem de saber mantenir pel gran efecte 
de proselitisme que provoca. La cIau del nostre futur turís
tic passa per la qualitat i la innovació del nostre producte, 
la prestació de serveis vendra marcada per la professionali
tat de les persones que trebanen en aquest sector, pel que 
aquestes li donen en' pensament i en acció, per aixo hem de 
trobar entre tots, en aquest període parlamentari, recursos 
que ens permetin aixecar l'Escola d'Hosteleria que ja tenim 
dissenyada i aconseguir l'oficialització de la nostra Escola 
de Turisme com a projectes claus de la nostra formació 
professional i empresarial. No podem arriscar-nos a ser en
vellits per professionals estrangers millor formats que els 
nostres qua n l'Acta Unica permeti el lliure exercici de les 
professions a Europa. 

Hem d'anticipar nous planejaments urbanísties per do
nar cabuda a un turisme de segona residencia. Es un seg
ment de la major importancia que podria incrementar-se 
amb la liberalització del transport aeri que hi haura per a la 
implantació del ... per crear el nostre sistema de reserves in
formatitzat o integrar-nos en algun deis existents, de tal 
manera que tenguem acres directe al mercat. El nostre des
fasament en aquesta nova tecnologia comportaría la perdua 
d'una oportunitat historica de rompre amb la dependencia 
excessiva que desp~és de tres decennis continuam mante
nínt amb els tour .. operadors i per aixü les nOstres empreses 
han d'estar disposades a crear una xarxa propia d'oficines 
de comercialització en els més importants mercats emissors. 

Tat el que he dit no tendra efectivitat si entre to18, sec
tor públic i sector privat, no sabem mantenir el nostre prin
cipal atractiu turístic, els valors naturals, paisatgfsties, la 
qualitat ambiental de l'entorn; la posíció del Govern en 
materia de proteció d'aquests espais que mereixen ser pro
tegits ha de continuar inalterable. 

Malgrat la nostra veterenia en turisme, hem d'acceptar 
que la infrastructura de les nostres zones turístiques és en
cara deficitaria i que no es correspon amb la importAncia 
com a destinació receptora. Es per aixü que dissenyam un 
Pla Extraordinari d'inversions de millorament en zones tu
rístiques que una vegada documentat i quantificat paI.liara 
mancances que hem denunciat i que pot donar-nos un au
tentic lideratge en infrastructura turística enfront de les 
destinacions de la competencia. 

Si com a poder públic assumim les nostres responsabi
litats podrem exigir a l'empresa privada que, conseqüent
ment amb la seva raó de ser, maximitzi els beneficis econo
mies i socials de l'activitat turística i que abordi i desenrot
lli i modernitzi les instal.Iacions i les posi al dia per evitar 
la seva obsolescencia, aquest és l'objectiu del Pla de Mo
dernització d'Allotjaments Turísties, que com a Projecte de 
Llei ha entrat en aquest Parlament per a debat i aprovació. 
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Tenim l'esperanc;a que amb aixo es puguin aconseguir tres 
metes: modernitzar les instal.lacions, els equipament i els 
serveis actuals; obligar a realitzar inversions en establi
ments que simultaniament produirien noves amortitzacions 
i impedirien la prActica desUeial de poHtiques de preus a la 
baixa í, sabent que el creixement de nova planta es ralentira 
en la d~cada deis 90, proporcionar activitat als sectors de 
construcció i als múltiples derivats d'aquests. 

També cercam la superació de les mesures de l'ordena
ció de l'oferta en el futur, restringint aquella que no aporta 
res nou a a110 que ja tenim i que genera més oferta de turis
me simplement quantitatiu i per aixo s'ha de fer seguint els 
eriteris del Pla d'ordenació de l'Oferta Turística que es pre
sentara en aquesta Cambra i que ja varen ser debatuts en el 
moment oportú. Es tracta d'encarrilar el possible creixe
ment cap a un turisme més qualitatitu, un turisme alterna
tiu que contempli des del geriAtric al balneari, des deis es
ports i congressos a l'agroturisme i al turisme del medi ru
ral. 

Sabem que moltes d'aquestes mesures no seran popu
lars a curt termini, pero consideram que el futur que ens 
espera mereix una bona dosi d'antidemagogia. 

Tot aquest nou model turístic ha d'anar acompanyat 
inevitablement d'inversions en les infrastructures basiques: 
modernització de les carreteres per augmentar la seva capa
citat i el nivell de seguretat; dotació a to,tS els nuclis urbans, 
amb prioritat als costaners, d'un adequat sistema de depu
raeió d'aigües residuaIs amb possibilitat que sigui reutilitza
da, tema en el qual s'ha de dir que s'han produU avanc;os 
importants. La culminació de les dues accions exigeix un 
esfore; inversor superior a les posibilitats actuals de la nos
tra Comunitat i és per aixo que hem de prosseguir les nego
eiacions amb I'Administració Central per aconseguir una 
transferencia de capital que permeli situar la nostra xarxa 
viaria a nivell europeu, com fa I'Estat amb la resta de la 
Nació. 

Per una altra banda, ja s'ha constitult i ja actua amb 
una eficacia notable l'Institut Balear de Sanejament amb la 
finalitat de financ;ar, construir i explotar les necessaries es
tacions depuradores. 

Quant a l'altra infrastructura bAsica que presenta man
canees greus, el provelment d'aigua potable, ja hem asse
nyalat que aquesta Comunitat Autonoma no té les compe
t~ncies necessaries per actuar, encara que les ha sol.licitat 
reiteradament. Aixó no obstant, s'ha pressionat sobre I'Ad
ministració Central al mateix lemps que s'hi col.labora amb 
el fi d'aconseguir accions decisives que en aquest momen! 
estan en marxa de qualque forma: transvassament d'aigues 
que van a parar a la mar des de la vertent nord de Mallorca 
a través del torrent de Sóller i de la Costera, construcció 
d'una planta potabilitzadora d'aigua de mar a Eivissa, tant 
si hi ha ajuda estatal com si no n'hi ha, pero l'excasesa d'ai
gua és tanta que la potabilització s'ha d'estudiar com a so
lució a curt termini i imposada en quaIsevol desenvolupa
ment nou; d'aquí a poe temps espera m aprofundir en 
aquest tema. 

A més d'aixo, en defensa de la qualitat de vida deIs 
nostres ciutadans i fins i tat de la mateixa perviv~ncia del 
turisme, intensificar al maxim eIs controIs sanitaris de les 
platges de manera que podem presumir que el nivell de 
qualitat supera de molt la mitjana mediterrania. 

Intfmament unit a totes les coses que he dit abans i 
com un aspecte protagonista de l'actuació governamental 
és present en la ment de tots el tema de la conservació de 
la naturalesa. La idea que l'home urba modern, sigui turista 
9 ciutada de les Illes, necessita vitalment un contacte amb 
la naturalesa, encara que sigui esporactic, crec que és pre
sent en la ment de tothom. Preservar-la sobrepassa interes
sos economies i es converteix en un interes social; preser
var-la' pero conscients que s'ha de fer dins un ordre sense 
perdre mai de vista que també hi ha una cosa que es diu 
I'Estat de Dret, la seguretat jurtdica i els drets adquirits, un 
principi que cap governant no pot perdre de vista tant o 
més, tant o igual que el primer concepte i aixo és difícil per 
a qualsevol Govern, no deixar-se dur per plantejaments ex
cessivament demagógics. 

La precatalogació deIs espais naturaIs a protegir era 
una primera passa absolutament necessaria en aquest sen
tito En aquesta Cambra es fa feina molt seriosa en aquest 
Catateg presentat pel Govern i en les mesures que s'han 
d'adoptar en cada espai. Quan més prest s'hagi enllestit, 
millor, aoo evitarem situacions extremes molestes per a tot
hom, el Govern, mentrestant, va fent la seva feina. . 

La creació d'un primer pare natural a l' Albufera de 
Mallorca s'ha de considerar com el primer d'una amplia 
xarxa d'aquests espais p6blies que són tan necessaris per a 
la nostra societat, perque entenem que no basta preservar 
zones verges que ens queden, sinó que s'han de gestionar 
adequadament, que hi ha d'haver eIs mitjans necessaris per 
gestionar-les adequadament perque després puguin ser uti
litzades correctament per la societat, si no, poca cosa acon
seguim. Les nos tres previsions són que en aquesta Legisla
tura puguem crear quatre pares naturals amb els seus cor
responents plans d'ordenació i de gestió. 

Juntament amb aquestes mesures proteccionistes hi ha 
també les encaminades a preservar un patrimoni forestal i 
en relació amb els incendis s'ha d'assenyalar que el progra
ma plurianual es va desenrotllant amb bons resultats, fins i 
tot millors que no s'havien previst en un any de sequedat 
climatológica, pero ens apressam a afegir que encara ens 
falta molt de cam! per rec6rrer en la via de la coordinació 
institucional. Els incendis i la desertització són problemes 
de tal gruix que han de ser abordats com una Huita de tota 
la nació, amb una coordinació molt estreta entre totes les 
institucions i una centralització estrategica amb la disponi
bilitat de recursos i el comandament operatiu. 

En aquest aspecte de coordinació, el millorament deis 
serveis d'ambit estatal, concretament amb l'ICONA, ha es
tat real i efectiu i hem d'esforc;ar-nos a millorar la coordi
nació a niveHlocal i a nivell insular. L'altre caire important 
en aquesta Buita és l'educaeió i la conscienciació ciutadana 
que perque un bosc cremi qualcú li ha" de calar foc i l'estudi 
sobre les causes motivacionals d'aquests tipus d'actuacions 
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ha arribat ja a una fase final que ben segur ens aportara 
idees per a una nova estrategia forestal amb la qual ens tro
bam indubtablement compromesos. 

Hi ha altres serveis basics que un Govern Autonomic 
ha d'atendre, per bé que la nostra capacitat d'acci6 sigui li
mitada. En Educaci6, alllarg d'aquests anys hem posat en 
marxa un pla d'acció que ja produeix resultats pr:ktics molt 
positius. L'extensi6 del programa de reciclatge del profes
sorat en llengua catalana, beques d'investigació, potencia
ció de les llengues estrangeres a l'escola, sistema norma lit
zat i informatitzat de gesti6 als instituts i centres de batxi
llerat, potenciaci6 del Conservatori de,Música i cursos d'e
ducació per a adults; ens queda molt de camí a rec6rrer en 
I'ensenyament de la nostra Ilengua i de la nOslra cultura, 
possiblement hi haurfem de dedicar més esforc;os en un tu
tur proxim, major inversió en material didactic propi, po
tenciació de la investigació, millorament de la infraestruc
tura i dotació de l'educació física i participació activa en la 
reforma educativa, amb especial referencia a la formació 
musical. 

Ens hem de preparar simultaniament per assumir les 
competencies en materia d'Educació, tema difícil i compli
cat com pocs, pero que estam disposats a assumir quan 
l'Administració Central es digni a transferir-les. Per poder
nos preparar adequadament hem elaborat un Llibre Blane 
d'Edueació, a fi de saber perfectament que tendrem entre 
les mans i dissenyar en conseqüencia el nostre tutur educa
tiu. 

En un altre ordre de coses, continuam considerant ba
sic i fonamental el programa de patrimoni arqueologic. Als 
inventaris de cartes arqueologiques de Capdepera, SanCa 
Margalida, Arta, Sant Lloren~, Maria de la Salut i Petra, a 
Mallorca, d' Alaior i el Mercadal a Menorca i d'Eivissa i 
Formentera hauran de seguir programes de preservació i 
protecció amb ajudes als Ajuntaments per a la 'necessaria 
activitat de neteja i manteniment d'aquests jaciments. 

El servei de Patrimoni Hislorico-artfstic ha dut a bon 
port el Pla de millora de fa~nes, que ha desbordat totes les 
previsions, perque si en una primera etapa només s'hi ad
heriren 17 municipis, el segon any s'm han sumat 38 més. 
Es important per a nosaltres mantenir el patrimoni natural, 
pero també ho és embellir i fer més agradable el paisatge 
urM, conscienciant el ciutadA que la rehabilitació de la ciu
tat on viu és fonamental per al seu benestar. 

Del capftol de promoció socio-cultural, l'objectiu con
tinua essent la democratització de la cultura, sense caure 
en la temptació de rebaixar la qualitat del producte per fer
ho més accessible a tota la població i en materia esportiva, 
de gran interes per a la nostra Comunitat, hem de reiterar 
els nos tres objectius, sobre els quals actuam puntualment: 
estructurar i consolidar l'esport escolar, aconseguir unificar 
les activitats entre federacions i les campanyes d'esport per 
a l'edat escolar, crear una estructura basica d'integració en 
la practica esportiva de base i establir una estructura valida 
per a les certificacions d'aptitud esportiva, la valoració i el 
control de l'entrenament esportiu. També col.laborar en els 
grans esdeveniments esportius, aixf com preparar-ne un 

programa propi; establir un pla basic d'instal.lacions espor
tives que cobreixin les necessitats socials de l'esport ¡crear 
una xarxa de centres d'iniciativa i de formació tecnica es
portiva. 

L'altre gran capítol del benestar social és la Salut PÚ
blica. Igual que en Educació, si no hi ha transferencia de 
l'INSALUD, la política autonomica és fortament mutilada: 
haurem de dir altre tant de rarea d'acció social quant a les 
competencies de l'INSERSO. Malgrat aquestes mancanees 
importants ens consideram molt satisfets deIs resultats ob
tinguts a les arees de competencia de la Conselleria de Sa
nitat i Seguretat Social. Hem realitzat un ampli programa 
de dotaci6 de centres sanitaris, ho saben tots vos tes, a tots 
el pobles de Balears, i amb aixo hem possibilitat prestació 
d'una atenció sanitaria digna als ciutadans, tant si són be
neficiaris de la Seguretat Social com si no ho són. Era la 
Seguretat Social que hauria d'hagut fer front a aquest pro
blema, pero ho hem hagut de fer nosaltres, invertint quasi 
600 milions de pessetes per 60 centres sanitaris. 

A I'Hospital Joan March, transferit encara no fa tres 
anys, hem duplicat els serveis i la dotació destinada a 
aquests; el varem rebre amb un pressupost de 100 milions, 
ara és de més del doble i és en marxa una important remo
delació per ubicar-hi cent llits més. 

Parlant d'hospitals, no podem fer més que alegrar-nos 
de la proxima construcció a Manacor del nou centre de 
I'INSALUD i fins i tot darrerament diuen que també del 
segon de Palma. Aconseguir-ho ha estat la resposta a 
aquell clamor unanime que parlavem al principi d'una co-

_ marca, d'un Govept i d'aquest Parlament, tota una demos
traci6 que les coses es poden aconseguir quan s'actua con
juntament. 

En el capitol de la promoció de la salut, a més de les 
campanyes ordinaries hem iniciat una serie de programes 
preventius en materia d'higiene en els aliments, metabolo
paties congenites; especial interes han representast les 
campanyes en materia de sanitat 'ambiental, sobretot aque
Hes que fan referencia al control de la salubritat de les ai
gües de la mar i de les platges. De tot aixo n'ha sortit 
aquesta imatge real, ampliament divulgada, que les nostres 
platges són les més netes i salubres de tot Espanya, segons 
el criteris de la Comunitat Economica Europea. 

No vulI acabar aquest capitol sense tocar un deIs pro
blemes socials més greus amb que ens enfrontam, el de la 
drogaaddició. Des del punt de vista de les transferencies, 
aquest tema ni tan sols era contemplat, pero malgrat aixo 
hem creat el Centre de Coordinació i Diagnostic de la Dro
gaaddicció, la Comissió Territorial sobre la Droga i la Co
missió per al tractament amb Metadona i, fonamentalment, 
hem posat en marxa i desplegat el Projecte Home, amb la 
creació de la Comunitat Terapeutica de Ses Sitjoles. En to
tal, Sanitat dedica més de 115 milions de pessetes a aquesta 
gran problematica. 

En materia d'Acció Social consideram fonamentall'a
provació de la Llei d'Acció Social, que és l'instrument basic 
per a l'ordenació, la coordinació i el desenvolupament de la 

-
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També és important la col.laboració amb la Universi
tat Balear per elaborar un pla quatrinnal que es presentara 
en aquest Parlament en el proxim període de sesions. Enca
ra que la Llei d'Acció Social preveu que les Administra
cions públiques intercomunitaries de les Balears han de de
dicar com a mínim un 6% deIs seus pressuposts anuals a 
aquesta materia, s'ha de ressaltar que solament el Govern 
hl dedica més de 2.000 milions de pessetes, que és quasi el 
10% del seu pressuposts. 

Hem pretes substituir la tradicional poHtica subvencio
nadora per una altra de convenis i concerts i així hem de 
destacar els signats ja amb ... , amb els Consells Insular i 
amb els Ajuntaments; aquests darrers són importants pel 
programa de prestacions basiques d'Acció Social. En 
aquest marc s'han d'enquadrar els convenis amb el Ministe
ri d'Assumptes Socials i amb caritas per al desenvolupa
ment d'un programa de lluita contra les borses de pobresa i 
estats de necessitat, aixÍ com el signat amb el Bisbat de Ma
llorca per atendre la marginació social. 

Quant als disminults hem de destacar les ajudes que es 
transferiren als Consells de Menorca i d'Eivissa-Formente
fa per a aquesta finalitat i la construcció del Centre de Dis
minu'its Profunds de Son Tugores, al qual es dedicaran més 
de 400 milions de pessetes deIs nostres pressuposts. A dife-

- rencia del que passa en altres Comunitats,Autónomes d'Es
panya, aquest centre, que sera per cert mddelic, es construi
fa sense cap ajuda de l'INSER~O i vArem aconseguir tam
bé la construcció del Centre de Disminults per a la comar
ca d'Inca, del Patronat loan XXIII, perque aconseguírem 
l'acord de tots els Ajuntaments de la comarca per acabar 
les obres, a les quaIs nosaltres aportarem la meitat, és a dir, 
50 milions de pessetes. 

Quaranta-dos convenis, que no són poes, s'han signat 
amb Ajuntaments per al programa de construcció i equipa
ment de centres d'atenció a la Tercera Edat i a aquesta ma
teria hi dedicarem en el próxim exercici quasi 200 milions 
de pessetes. Totes aquestes accions, fins que hi entrarem a 
actuar eren mancades d'una vertadera inversió per part del 
Govern Central, per part de l'Estat. 

Es cIar, ido, que estam disposats a assumir totes les 
competencies que ens acostin a una idea d'autogovern eu
ten tic, tant les Íllcils com les diffcils, com Educació o Sani
tat, com igualment difícil i incOmoda és la competencia de 
menors i també la ~olem. D'enc;a de la firma del conveni de 
col.laboració amb el Ministeri d'Assumptes Socials, octu
bre del 88, l'Estat manté la titularitat d'aquesta competen
cia i el Govern participa en la gestió, inspecció, vigilancia, 
promoció, foment i coordinació deIs serveis i centres de
pendents d'aquest Ministeri, així els derivats del compli
ment i aplicació de la Ilei d'Adopció i AcoIliment Familiar. 
Hem de considerar aquest Conveni com una cosa positiva 
perque ens ha permes connectar amb la majoria d'organis
mes públies i privats amb la intenció de planificar i coordi
nar una xarxa de circults que en el futur ens permetin posar 
en marxa el pla global d'atenció al menor, pero solament la 
plena competencia permetra que aquest pla s'ajusti a les 

També ens preocupa i molt el tema de la seguretat. Es 
ben segur que podem fer molt poe en aquest camp, desgra
eiadament, pero encara que sigui poe ho anam fent encara 
que sigui amb moltes reticencies de la representaeió de 
I'Administraeió Central en aquestes illes. Em referesc, com 
saben tots vos tes, a una paralització que ha patit aquest 
projeete de Policia Rural que els Ajuntaments del Pla de 
Mallorca havien sol.1icitat. Malgrat aixo, consideram un ob
jectiu prioritari, per arribar a unes cotes de major seguretat 
dins l'ambit local, unificar tots els eriteris de formació i se
lecció de les policies locals i ens congratulam de la firma 
del conveni amb l'Ajuntament de Palma a partir del qualla 
seva Academia de Policia sera utilitzada no tan soIs per a la 
formació basica de la resta de les polieies locals, sinó també 
per al manteniment de la seva formació. 

En definitiva, ens trobam davant un moment clau de la 
nostra transició des de la simple prosperitat cap a la mo
dernitat i voldrfem participar en un major grau que l'actual 
en la direcció i el sentir que ha de tenir aquesta transició. 
Aquesta i no una altra és la raó de les nos tres moderades 
reivindicacions, tant economiques com d'assumpció de no
ves competencies i tot aixo no per tenir més poder, sinó per 
poder afrontar millor un futur carregat de dificultats. 

Balears no és una zona de producció física, sinó de 
producció immaterial. La nostra producció més significa ti
va-són les divises, és a dir, una producció financera i de ser
veis. Aixo és així i ho continuara essent sigui qui sigui que 
governi el dia de dema al Consulat de la Mar, on hi haura 
poques modificacions . La conseqüencia logica d'aixo és 
que depenem de l'exterior en la mesura que necessitam im
portar tot alIó que no produlm: productes industrials, ma
teries primeres, alimentació ¡gran part de l'energia. En cer
ta manera no ens queda més remei que fina~r la compra 
d'allo que no produ'im amb els serveis que prestam i encara 
que som conscients que hem de millorar la qualitat, també 
és un fet que les illes representen una oferta importantissi
ma dins el mercat europeu, que més enlla deIs cicles econo
mies tenim la infrastructura i l'estruetura tecnica millor del 
Mediterrani i que aixó ens ha permes fins ara superar crisis 
que han enterrat altres sectors que es ereien molt més só
lids_ 

Al marge de les dades comptables hi ha una cosa in
quantificable, que es diu la qualitat de vida. Aixo és el que 
hem de preservar per damunt de les fluctuacions de les 
conjuntures i estam en condicions de fer-ho; no ens han de 
cegar els arbres del bosc, aixo ens faria perdre de vista a110 
que és fonamental, que en aquest arxipelag privilegiat per 
la Providencia es pot viure cada vegada millor a escala glo
bal i que hi hem de viure, sempre que s'adoptin mesures de 
prudencia i de visió de futur, que és precisament el que fe
im i que enfront de divulgadors de mals auguris, enfront 
deIs profetes de catastofres hem de dir al nostre poble, 
aquell que representa m democraticament en aquest Parla
ment, que estam en condicions de mantenir la seva qualitat 
de vida i la deIs seus filIs, que estam en condicions de créi
xer tots en prosperitat i que a aixo dedicarem tots els esfor
~s, sigui quina sigui la conjuntura del moment. 
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Estam en condicions d'oferir-li alguna cosa més, estam 
en condicions d'oferir-li seguretat, estam en condicions d'o
ferir-Ji seguretats, certament no ho tendrem gens fkil en la 
darrera decada del segles; si ens mantenim ferms en una 
posició clara, reformista i autonomista podria ser que fra
cassassim, pero fracassarem segur si no ho feim aoo. 

Moltes gracies, senyores i senyors. 

(Aplaudiments) 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. President. 

Se suspen la Sessió, que recomen\(3ra dema a les 17 
hores amb la interven ció deIs Portaveus deIs Grups Parla
mentaris. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, bones tardes. 

Recomen\(3 la Sessió. Continuant l'Ordre del Dia, pas
sam a les intervencions deIs Portaveus deIs Grups Parla
mentaris. 

Per part del Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el 
Diputat Sr. Carles Ricci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Sr. President. Sres i Srs. Diputats. 

Sr. President de la Comunitat Autonoma, estam abso
lutament d'acord que la difícil labor d'organització de l'Es
tat de les Autonomies es ben hora ja que quedi concIosa. 
Aquest poble balear així ho desitja i tots, aquí, en aquesta 
Cambra, hem de ser capa~s de transmetre a l'Administra
ció Central aquest desig. 

La primera part del seu discurs, Sr. President, no puc 
negar que em va agradar molt. Realment pareix que aquest 
Govern s'ha adonat deIs sentiments autonomistes deIs i
llenes i els ha valorat en la seva importancia, fins i tot pa
reix que els comparteix, jo li donaria el benefici del dubte 
perque un partit d'ambit nacional, com ho és el seu partit 
Popular, no estíc tan segur que tingués una actuació gaire 
diferent en aquest tema d'autonomies a la duta pel Partit 
Socialista. No obstant aixo, des d'aqu1 vull manifestar al 
President la meya confian\(3 en les seves paraules i, com jo 
sempre die, els fets són els que prest o tard aclareixen les 
veritats. 

Certament no podem tenir una lluita continua, amb el 
desgastament que aixo comporta, a intentar aconseguir i es
tablir d'una vegada per totes les nostres competencies sen
se haver-ho de demanar con si fóssim paríes a110 que nosal
tres i l' Administració Central sabem que prest o tard ens 
hauran de donar. Estam d'acord que aquesta 11uita esgota
dora s'ha d'acabar, pero tampoc no estic molt segur que 

avui s'hagi creat ni molt menys una estructura i una orga
nització de govern, aquí, que ens garantitzi els bons resul
tats de l'Administració en la gestió de totes les competen
cies que reclamam. 

No és menys cert que l'Oposició tampoc no demostra 
massa interes i voluntat de millorar res, més bé es dedica 
sempre a desviar, interrompre, obstaculitzar tota la iniciati
va del Govern en lloc de fer una autentica labor d'oposició 
constructiva per tal de corregir i millorar aquesta situació 
perque a la fi sigui la nostra terra amb la seva gent la que 
rebi el profit. 

No puc deixar de donar-Ji la raó una vega da més, Sr. 
President, que ja és ben hora que tenguem les competen
cies en materia d'Educació, hauria d'avergonyir els respon
sables que una Comunitat Autonoma com la nostra amb 
una lIengua i una cultura propia, que la tenim, no disposi 
encara de les competencies en aquest tema. El Govern diu 
que és preparat per assumir aquestes competencies, jo tom 
a manifestar els meus dubtes, es tracta d'un tema important 
i d'una gran responsabilitat, per tant seria bo que prest tin
guéssim en les nos tres mans el Llíbre Blane d'Edueaóó per 
tal d'acIarir aquests dubtes. 

En materia de Sanitat pareix igualment que podrtem 
assumir la competencia; comptam, aquí sí, amb un Pla Di
rector d'Ordenació Sanitaria i hem de recordar que Catalu
nya ha demostrat la seva capacitat, si bé també hem de re
cordar que ha tingut greus problemes. Per a nosaltres tam
poc no seria empresa f~cil assumir aquesta responsabilitat i 
el Conseller ho sap molt bé, pero assumir-la vol dir també 
buscar les respo~bilitats, el fet de demanar-les vol dir que 
nosaltres som capa~s i així podríem continuar amb tots i 
cada un deIs temes en els quals és urgent assumir les com
petencies, pero el Sr. President ja ho va fer i no cal repetir
ho. 

Es una realitat que el Govern Central no soIs no ens 
dóna competencies, sinó que la seva distribució de diners a 
la nostra terra, a la nostra Comunitat, és parcialista i, enca
ra pitjor, en molts casos sense cap ni peus, no s'assembla en 
res al que faria qualsevol Govern encara que fos socialista, 
em refereixo al Govern Autonom, cIar. No és tracta d'un 
problema de dretes o d'esquerres, és més bé que treballem i 
facem les coses amb la iUusió que pertoca, és per a<;ó que 
els principis fonamentals són que aquí nosaltres hem de 
treballar conjuntament muntant les diferents estructures i 
no poden ser mai amb programes polítics de dretes o d'es
querres, han de ser estrucutres del poble i per al poble amb 
una resposta eficact i directa als nos tres desitjos de futur, els 
desitjos que volem nosaltres aquí. 

Quant a la reforma de l'Estatut, aixo de les dues etapes 
de que voste va parlar est~ bé com a forma dialogant, pero 
voste mateix, Sr. President, planejava la segona part amb la 
timidesa de la no voluntat o amb la seguretat de plantejar 
una cosa impossible, perque aquest consens que voste de
mana avui és irrealitzable perque els que governen a Ma
drid, encara que dema s'hi afegeixi algun altre partidet que 
no cal anomenar, no en té la més petita voluntat, aquest te
ma l'hem de comenc;ar a pensar seriosament, i si no tenen 
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voluntat estam arreglats, per aixo tot s'ha de posar damunt 
la taula- voste va dir una cosa semblant, posem-ho damunt 
la taula- i que quedi clar d'una vegada i sense embut quins 
són uns i quins s6n els altres. 

Es d'agrair, Sr. President, que hagi fet menci6 al fet 
pluriínsular, que tal com voste ha dit comporta distintes 
autonomies i distintes idiosincnlcies; esta bé que se'ls doni, 
ido, la seva gesti6, tant com la feina de l'Oposici6 que hem 
de reconeíxer que ha estat incapa¡;; de millorar la situaci6 i 
vos te ho ha fet amb una qualitat de cada illa i I'Oposició 
tampoc no ho ha fel, el tractament del tema ha estat més 
bé d'anar fent amb més o menys encerl, pero mai a partir 
d'una analisi serios a del que voste avui reconeíx, les grans 
diferencies insulars que haurien de dir a polítiques de des
envolupaments específies i diferenciades, més bé ha fet vos
te una mescladissa sense aconseguir clarificar, delimitar, 
distingir la idiosincnlcia i diverses característiques que con
tribueíxen al fet d'aquesta pluriinsularitat que voste mateíx 
reconeíx. 

Voste ens donava un· missatge d'esperan¡;;a i certament 
és un deIs punts que més vaig sentir. Ens parla de col.labo
raci6 i coordinació, ens va parlar de sacrificis i concessions, 
ens va parlar de la inadeqüitat de plantejaments intransi
gents i demagogies, ens vol reconduir a la racionalitat i fle
xibilitat per a la recerca activa del bé comú; enhorabona, 
pero aquestes paraules les hem de dur a ter me, com ho fe
. ? un .. 

D'acord, Sr. President, pero per iniciar aquest procés 
únic i necessari haurem de comen¡;;ar perque cada un deis 
qui som aquí dins, deis que som en aquesta Cambra, posem 
per sobre deIs nos tres egoismes i ambicions particulars i 
personals el deure que tenim amb els nostres conciutadans. 
Repetesc, Sr. President, té raó de queíxar-se del tracte que 
ens donen des de Madrid i no cal dir que les fórmules que 
ens pensen aplicar amb el Fons de Compensació Interterri
torial s6n per posar-se a plorar, pero a part d'aíxo amb el 
que estam absolutament d'acord, el que 'a mi em dol de ve
ritar del seu discurs, és que en el repas que va fer deIs sis 
anys passats vos te se sent satisfet i fa recaure tol el que no 
ha fet sobre Madrid i hem de reconeixer que no lot és cul
pa de Madrid, en el discurs d'ahir hi ha mancat l'autocríti
ca, s'ha oblidat de les seves mancancses, que també les té, -
s'ha oblidat de la descoordinació entre Conselleries, que 
han estat més o manco bones segons els Consellers i vosté 
no ha estat capa<; de solucionar les diferencies amb la ur
gencia que tols voldríem, no die que no ho vulgui fer. 

1 n'hi ha de diferencies. La veritat és que ens devasten i 
si passam a anatitzar el diversos sectors economies i socials 
el que dic és ben patent. Podría comen¡;;ar repetint el dis
curs de I'any passat referit preferentment a la importancia 
de I'entrada en la Comunitat Europea i les repercusions 
que tendra a Balears i en tot Espanya dins la decada deIs 
90, pero no ho faré, cree que avui tots estam conscienciats 
sobre aquest tema i crec que totes les actuacions d'aquest 
Govern ten en sempre present aquest fet tan important. Per 
tant, valdría analitzar cada sector des del punt de vista pu
rament interior, nostre. 

Podem comen¡;;ar, per que no?, amb la indústria, cor
rent el risc que se'm pugui tatxar de tenir obssessió amb 
aquest tema, pero així i tot no pue passar per a1t fer menció 
una vegada més a la greu prob1ematica d'aquest sector. Sr. 
President, vos te afirma que es va racionalitzant, que no em
pitjora la seva situació, fins i tot que apareixen signes de re
cuperació, pero no caiguem en l'engany. No sera que els 
signes de recuperació són provocats per una bona situació 
de les indústries relacionades amb la construcci6? Auxi
liars de la construcció, vidres, mobles, materials de cons
trueció, fusta? No pot afirmar el mateíx del sector del cal
¡;;at i de la bijuteria o de la pell. 

No die que no es facin esfor<;üs, es tic conven<;ut que 
se'n fan, no faltaria més, és veritat que es pretenen promo
cionar coses tan importants com el disseny, avui matí ma
teíx ha veiem en una Comissí6 i jo no puc estar-me de feli
citar la iniciativa perque és molt bona, pero la realitat, els 
fets són també que en aquests sectors cada any hi ha manco 
empreses i manco treballadors, aquesta és la veritat. No 
obstant aixo, Sr. President, voste és mostra optimista en 
aquest tema, jo esper que el proper any li pugui donar la 
ra6 i no li hagi de recordar les seves previsions de millora, 
perque sigui evident que és millor i que tot ha anat bé, em 
fara molta il.lusi6 haver de tornar endarrera aquesta part. 

En el sector d'agrieultura és clar que no hi ha atur, els 
joves no troben en aquest sector el suficient al.licient per 
incorporar-s'hi, no hi pot haver atur, i els poes que hi s6n 
no s'han de desmoralitzar amb situacions de tensió com les 
que varen sofrir el alumnes de l'Escola d'Agricultura el 
passat més de juny, pero he de dir que em pareíx encertat 
l'esfor<; de la Conselleria d'Agricultura per tal de millorar 
aquesta situaciÓ, aquest esfor~ no dubto que sera recom
pensat. 

Ens hauríem de plantejar també si l'anomenament d'a
groturisme que es vol potenciar des d'aquest Govern es pot 
coordinar amb una producci6 agraria i un augment de les 
rendes agraries que impedeixin la disminució de les rendes 
a nivell general i l'abandonament deIs conreus, com passa 
avui en dia, que en definitiva sabern que aquest abandona
ment produeíx l'erosió del paisatge i del medi natural i no 
oblidem que si volem turisme, que a<;o ja és una especie de 
turísme, de qualitat que gasti una mitjana de 15.000 pesse
tes per dia, que sembla que és una bona mitjana, hem d'o
ferir, a part de la qualitat deis nostres serveis, un paisatge 
únic, conservat, perque aquest patrimoni nostre, una vega
da que el deíxem perdre ja no es pot reciclar i no ens po
dem perrnetre el luxe de consumir-lo al ritme que el consu
mim, és necessari que tots els Grups Parlamentaris facin un 
esfor<; seriós per dur endavant l'aprovació del CataIeg d'Es
pais Nalurals, fins i tot ja avan<;ü per dur-Io coro a Llei, 
per dues raons fonamentals, per una part perque l'adminis
trat té dret a una seguretat jurídica en relació amb les qua
lificaeions urbanístiques deIs terrenys dels quals són pro
pietaris, té un dret i ti ho han de donar i, per altra banda, 
perque paratges de Balears dignes de conservació per les 
seves característiques i la seva bellesa no siguin destruits 
pel cimento 

En definitiva, no podem consentir que situacions com 
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la que succeeix a Cala Mondrag6 es tomi a repetir. Com 
més enfora sigui l'aprovaci6 del CatiHeg d'Espais Naturals 
més f:kilment es repetiran les situacions com la que avui 
vivim. 

la que parla m de protecci6, no sois ens ha d'interessar 
la protecci6 del medi ambient, igualment tením un patrí
maní historic i artfstíc que hauríem de defensar. Enguany 
hem pogut constatar fets que no s'haurien de repetir, en la 
ment de tots hi ha la destrucci6 de la casa deis senyors de 
Son Fe de Muro, I'Hostal Arxiduc i molts d'altres que tots 
recordam i també ens podrfem referir al nostre patrimoni 
arqueologic que és passat per és passat per les maquines on 
volen, si bé és cert que no tota la responsabilitat es d'a
quest Govern, no cal equivocar-nos aquí, és la Comissi6 de 
Patrimoni, que és la seva representaci6 directa i també par
lem-ne seriosament, hi ha una gran responsabilitat de les 
Administracions locals. 

Les Administracions 10caIs s6n els primers responsa
bles, si bé nosaltres hem de tenir la seguretat de la seva ac
tuació i el seu control, la segona part de la responsabilitat 
no la podem oblidar, pero no hem de deixar de lluitar per 
la preservació d'aquest llegat deis nostres avantpassats i 
més ara que pareix que les nostres finques rústiques es vo
len transformar en hotels i residencies, una intenci6 que 
pareix encertada per tal de rendibilitzar-Ies, per que no?, 
pero sempre respectant les seves estructures caractensti
ques i originaIs, també s'ha de tenir molt en compte i molta 
cura a com es realitzen aquestes operacions. 

En relaci6 amb el Turisme, he de dir, per una banda, 
que la situaci6 del sector hoteler s'ha de solucionar com SI
gui i el Sr. Cladera crec que és una persona prou capa~ de 
cercar les solucions adequades; s'ha de solucionar i estic se
gur que aquest Govem té la voluntat d'arribar a una situa
ció satisfactoria, l'únic que jo Ji puc recriminar és la falta de 
previsió d'aquesta situació, si bé és cert que he de reconei
xer l'esfor<; de la Conselleria per tal de promocionar el tu
risme, pero la promoci6 no serveix massa si l'oferta no és 
bona i perque aquesta sigui bona s'ha d'incrementar la ins
pecció no per castigar sinó sois per fer complir les lleis; 
aquí les feim i si no es compleixen, valenta la gracia. 

Unicament així sabrem realment que el que oferim és 
bo; en definitiva, que és la qualitat que hem projectat no
saltres. L'oferta turística continua essent excessiva i incre
mentant-se no sois amb els plans parcials aprovats, que 
Déu n'hi do deis que hi ha aprovats, sinó que encara for<;o
sament- i és for<;osament- se n'aprovaran més, la imprevisió 
és a I'ordre del dia, aquest és el problema greu i tot per 
manca d'un bon Pla d'Ordenació. 

Voste no pot dir, Sr. President, com ens trobarem l'any 
93 en aquest tema, no ho pot dir perque no ho sap; voste 
sap molt bé que el nostre futur no pot ser el monocultiu tu
rístic encara que sigui aquest el recurs més important. 
Aquests recursos de riquesa, que els tenim i és una veritat, 
avui la gran riquesa nostra és aquesta, s'ha de cuidar i trac
tar amb guants de seda i ha de ser el gran factor, pero fi
xeu-vos en el més important per a mi, és el gran factor que 
ens perrneti crear noves fonts de riquesa, no que sigui l'úni-

ca vaca, és el gran sector que ens doni peu al que vulguem 
fer nasal tres i és per aixo que ara ja li vull manifestar que 
consider curta la seva proposta als pressuposts en un sector 
tan important per a les llles com el turisme. 

També és el moment de parlar de la promoció del tre
ball, un tema del qual difícilment o quasi mai no se'n parla. 
No veig el Conseller de Treball i em sap greu, pero no té 
importancia i ja Ji arribara. Es un tema molt lligal a la jo
ventut, a més a més, un tema molt important per a mi per
que lliga molt amb la joventut, perque aquesta promoci6 
del treball és per promoure, pero cap on? En quina orien
tació? Es una pregunta que m'agradaria'saber si se l'ha fet 
aquest Govern, cap on orientam la nostra joventut, ho die 
perque avui tenim un gran tema, que és el turisme, i no de
im una direcció exacta per a la joventut. ¿ Sap que tal com 
estam avui, veient els estudis que fa el nostre jovent avui en 
dia, crearem a la nostra Comunitat de 500 a 600 directors 
d'agencies o d'hotels cada any? 1 va augmentant, tant a la 
Universitat com a l'escola privada, voste sumi els que hi ha 
en cada curs i dintre de dos anys veunl els que han sortit i 
sortiran cada any, a veure si al final ens trobarem que 
aquests directors acabaran fent de cambrers. 

Sap vos te que creix o feim creixer un m6n on hi haura 
la gent sis mesos enmig del carrer? Com els pensa ocupar? 
Sap voste que l'oei i la manca de doblers són els millors in
gredients perque la joventut caigui facilment en la delin
qüencia i en la droga? Sap que el turisme temporal sera bo 
economicament per al capital, pero que pot destrossar tot 
un sistema de forma de vida i crear més defieiencies i més 
diferencies soeials? Amb aixo no em vull manifestar contra 
el turisme ni mo}tmenys, ja he dit abans i he acceptat que 
avui la gran producci6 de riquesa d'aquesta Comunitat era 
el turisme, el que vull fer és recordar l'obligaci6 que té vos
té, que és el President d'aquest Govern, de preveure les di
ferencies, de preveure els diferents moviments socials i eco
nomics que provoca tata actuaci6, tot moviment en du uns 
altres al costat. 

Insisteixo, seva és la respoñsabilitat de planificar el 
que el seu Govern faci preveient al mateix temps el que al 
lliure mercat, que el tenim aquí, que és una de les parts de 
la nostra sacietat, al lliure mercat de les nostres illes i la 
resta, no tan sois de les nostres illes, els que vendran d'Eu
ropa, d'on sigui, es pugui incidir en aquest tema, perque 
voste ens ha explicat molt bé, ha explicat molt ben detalla
des les incidencies passades i com aquell que diu "i aoo so
na" i jo valdria que voste em digués "i així sonara". 

Sobre la joventut, voste no ha profunditzat d'acord 
amb la seva importancia. Sen se cap dubte, el més impor
tant per a qualsevol societat que de veritat vulgui parlar de 
progrés i futur és tenir uns miraments molt especiaIs sobre 
com s'ha de desenvolupar la joventut, de quina forma pre
param el seu destí, quines facilitats de preparació cultural 
eIs donam perque respanguin realment a les necessitats del 
seu proper futur, futur que som nosaltres que hem de pre
parar; quins tipus d'oci que a més que els serveixin de mi
llorament de convivencia de sentit de responsabilitat, d'a
mor a la nostra terra, a la seva terra i solidaritat amb el 
món que els enrevolta. Que feim per a tot a~? El futur és 
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d'ells, no és nostre; I'obligació de preveure'l és nostra. 

Finalment, no vull acabar sense recordar al Govern 
que si bé és cert que vivim un moment d'expansió economi
ca a les Balears, aquí és ben patent, si bé es cert que gau
dim d'una de les rendes per capita més altes d'Espanya, 
tampoc no hem d'oblidar que també és un dels lloes on 
aquesta renda és més injustament repartida i les borsses de 
pobres a i marginació continuen essent importants a la nos
tra Comunitat. No només hem de voler ser e1s primers en 
renda, en riquesa i benestar; també hem de voler ser els 
que afrontem millor el tema de justicia social, d'ajut al 
marginal. En definitiva, és just que paguem el bo que ens 
dona la societat curant-li, com a contrapartida, les seves 
ma1alties, perque 10ts nosa1tres som responsables d'aques
tes. 

1 per concloure, Sr President, només dir-li que són e1s 
fets i no les paraules que determinen les conductes i que 
nosaltres tenim un mija simple de demostrar la nostra filo
sofia política, que és no demostrar en pactes anti-natura, ni 
feblesa a l'hora de posar les quantitats necessaries per 
aconseguir els objectius (fue es pretenen. Agafem la torxa 
de la responsabilitat que el poble ens ha donat amb el seu 
vot, el poble li ha dit: senyor, governi i faci, agafi la torxa 
sense feblesa. Que ens hem d'endeutar per alguna cosa im
portant? Dones ens eudeutam, a mi no em faria res endeu
tar-me per fer despeses productives, si fosin improductives 
en faria un horror increible, pero mai no tengui por, Sr 
President, mai no hem de tenir por d'ell(l~utar-nos per cre
ar riquesa i menys encara per obtenir d'ú'Íla forma practica
ment immediata aquesta riquesa que tenim a ma només 
que siguem capa~os d'actuar amb responsabilitat i amb vi
sió de futur. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR PASCUAL 1 AMaROS: 

Sr President del Parlament. Sr President del Govern. 
Sres i Srs Diputats. 

Diu una can~ó de Lluís Llach "el meu país és tant pe
tit, que qua n el sol se'n va a dormir mai no esta prou segur 
d'haver-lo vist", i si Llach diu aquestes paraules pensant en 
el seu país, que hem de pensar nos al tres deis palsos que 
conformen les illes Balears? Si les illes de Mallorca, Me
norca, Eivissa i Formentera són molt més petites en super
fície i en habitants, que passanl a partir de dia 1 de gener 
del 1993, quan sigui una realitat el gran espai no solament 
economic, sinó també polític, cultural i social que sera el 
Mercat Unie Europeu? ¿Posara en perill aquest procés in
ternaeionalitzador la nostra subsistencia com a pobles o peI 
contrari suposara una oportunitat, una gran oportunitat 
d'aprofundir en la nostra personalitat col.leetiva? 

La resposta, Sres i Srs Diputats, és que depen i depen 
fonamentalment, a més de la reacció social, de la nostra ac-

ció política. El teixit social ens reclama a nosa1tres, e1s poli
ties, una acció en el sentit de refor~r els nos tres senyals 
d'identitat, perque només aixf podem mantenir un desenvo-
1upament economic sostengut i, en conseqMncia, només ai
xi podem mantenir la cohesió interna dels nos tres pobles. 

M'explicaré: Aquests darrers trenta anys s'ha produi't 
un fet de gran transcendencia historica per a les nostres i
Iles, que ha estat la transformació d'una societat eminent
ment agraria i, per tant, pobra, en una societat molt més 
desenvolupada i que viu evidentment del turisme, i aquesta 
societat, la nostra societat, ha de continuar vivint en el fu
tur fonamentalment del turisme per molt que vulguem 
equilibrar la nostra economia enfortint els sectors primaris, 
seeundaris i també deIs serveis que no conformem I'activi
tat turística i aixo ho hem de fer, pero, repetesc; igual que 
una fabrica de cotxes no pot canviar el seu producte, nosal
tres tampoc no podem pretendre un canvi substancial en el 
nostre model economic, com voste, Sr President, molt bé 
va dir ahir. 

El turisme ha estat la causa de la nostra prosperitat, de 
tal manera que la nostra renda p€.r capita s'aproxima a la 
mitjana comunitaria, pero també ha prodult algunes dese
conomies, la més important de les quals ha estat la urbanit
zació de prop del 40% de les nostres costes. Concretament 
en els darrers tres anys, com tots sabem, s'ha disparat 1'0-
ferta amb el consegüent augment del procés urbanitzador i 
de la pressió sobre els espais naturals i la demanda - segons 
les seves paraules, Sr President - es troba en un procés d'es
tabilització si no tendeix a disminuir, en els propers anys, 
davant I'allau d'oferta d'altres palsos més exotics per al du
tada del centre i del nord d'Europa. 

El nostre Grup Parlamentari coincideix que el princi
pal objeetiu de la nostra política turística ha de ser mante
nir la xifra de 7 milions i mig de turistes, aproximadament, 
per una part, i per I'altra que el turista tipus del futur ha de 
gastar tres vegades el que gasta avui, i també coincidim que 
el ciutada europeu que arribi a una despesa de 15.000 pts 
per dia ha de poder gaudir d'una segona residencia a les I
!les Balears, pero per assolir aquests grans objectius, a més 
de diversificar l'oferta, com vos té va dir ahir, de modernit
zar l'oferta complementaria i de crear-ne de nova, de re
convertir la planta hotelera, de professionalitzar el sector, 
d'establir un sistema de reserves automatitzat mitjan~nt el 
foment de I'associacionisme dels nos tres empresaris turís
ties de forma que els hotelers puguin vendre directament 
als clients, a més de tot aixo de cada dia ens fa més falta la 
conservació, és a dir, la preservació i la gestió deIs espais 
naturals. 

Els motius, són de canlcter ecologista? En part sí, pero 
no tots són d'aquest tipus . Les generacions futures tenen 
dret que es conservi el 60% de la costa que encara no s'ha 
urbanitzat, pero també hi ha raons de caracter economic a 
curt termini que aconseIlen que aquest 60% encara no ur
banitzat es preservi. 

En primer !loe, un deis objectius del Govern consisteix 
en la modernització de la planta hotelera. Aquesta moder
nització es fara si és mínimament rendable pel qui l'ha de 
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fer, pero si omplim d'allotjaments turístics el que encara 
ens queda verge, els turistes aniran a aquests nous allotja
ments, que estaran en millors condiccions des del punt de 
vista de l'entorn i també normalment perque seran més 
moderns, augmentara la guerra de preus i fins i tot possi
blement arribarem a una degradació de les antigues zones 
turístiques que avui encara funcionen com a tals. 

En segon lloc, vull fer referencia a unes paraules del 
Conseller de Turisme, Sr Cladera, quan ahir ens explicava 
els pressuposts. El Sr Cladera dei a que de cada dia aninl 
augmentant el component cultural del turisme,.és a dir, 
que el turisme no cercara només anar ~ una platja a torrar
se, sinó que també cercara una comunicació amb el país 
que visita i els paIsos estan assentants pels pobles assentats 
sobre un territori i la personalitat del poble receptor i la 
conservació del patrimoni, tan natural com urba, seran ele
ments de creixent importancia a l'hora d'elecció dellloc de 
vacances per part del turista. 

Hi ha més arguments, Sr President del Govern, pero 
m'he volgut centrar en aquests dos perque són els que vé
nen més a tomb amb el que vaig a dir. Davant el repte de la 
internacionalització que produira el Mercat Unic Europeu, 
nosaltres tenim la gran oportunitat d'accentuar ellideratge 
que fins ara han mantengut les Illes Balears en el turisme i 
que gnlcies a Déu mantenim, pero aquesta gran oportuni
tal passa per una forta potenciació de les nos tres identitats 
mallorquina, menorquina, eiVÍSsenca i formenterenca; en 
definitiva, per una forta potenciació de la nostra identitat 
nacional. 

Diu un prestigi6s economista ilIen¡: que nosaltres som 
esclaus del nostre exit, quan fa referencia a l'excessiva con~ 
trucci6 de places turístiques del darrers anys, i afegeix que 
ens trobam davant un greu perill de despersonalització de 
les nostres illes. No hi haura lideratge turístic, Sr President 
del Govem, si no salvam els no massa espais verjos costa
ners que ens queden; també perdrem ellideratge si no feim 
un gran esfor~ de reconversió de les zones turístiques per 
adequar-les a les necessitats d'un turisme de major qualitat 
i, finalment, podem perdre també ellideratge si perdem la 
nostra identitat com a poble. 

Per tot aixo, salvar Cala Mondragó al nostre parer no 
és només salvar un espai natural. Salvar Cala Mondragó és 
aplegar veles davant la tramuntana de la competencia de 
paIsos com Tunísia, Turquia o Grecia, davant la tramunta
na de l'augment de l'oferta i davant la tramuntana de la 
despersonalització del nostre territorio Ens podran dir que 
UM no va votar a la pass ada Legislatura a favor de la de
claració de Cala Mondragó com a area natural d'especial 
interes; efectivament el temps ha demostrat aquest error, 
únic error en materia d'Ordenaci6 del Territori, si bé convé 
recordar que varem ser eIs homes d'UM, que els 1982 érem 
a les files d'UCD, eIs que varem impedir que Cala Mondra
g6 fos declarat un centre d'interés turístic nacional quan 
varem posar, a través del Consell General Interinsular i del 
Cansell Insular de Mallorca, un recurs de reposició davant 
el Govem Central contra l'aprovació de l'esmentat Centre 
d'Interes Turístic pel darrer Consell de Ministres del Go
vem presidit per Leopoldo Calvo Sotelo. 

Sr President CañeHas, avui estam molt contents per
que el Consell Executiu que voste presideix ha acordat 
dues coses. La primera, dur al Parlament una llei de com
pra de Cala Mondragó per fer un parc natural; la segona, 
no vetar la Proposició de Llei que és en aquest Parlament. 
He dit que el nostre progrés economico-social passa pel fel 
que les Illes Balears mantenguin ellideralge del turisme a 
la Mediterrania; he dit també que és condició "sine qua 
non" la potenciació de la identitat del poble de les IlJes Ba
lears, pero aixo no basta, fa falta també I'augment de la 
nostra competitivitat i la modernització de les nos tres in
frastructures. Competitivitat i modernització són dos con
ceptes que van lligats, modernització vol dir invertir en 
obres hidrauliques, carreteres, ports, hospitals, escoles, etc., 
etc., etc.; competitivitat vol dir característiques avantatjoses 
que els nos tres hotels, la nostra oferta complementaria, el 
paquet turístic en general ha de ten ir sobre els de les altres 
zones. 

On ha de ser aquesta competitivitat? En el sector pú
blic o en el sector privat? Evidentment els hotels i l'oferta 
complementaria són el sector privat i, per tant, el sector 
privat ha de ser competitiu, pero no només ho ha de ser el 
sector privat, sinó que també ho ha de ser la iniciativa del 
sector públic perque fa referencia a les infrastructures. ¿Tal 
vega da els aeroports no formen part del sector turístic, i la 
neteja de tota mena, l'estructura portuaria, la seguretat ciu
tadana, el proveiment d'aigua potable i la seva posterior 
depuració? Avui, l'any 1989, de que es queixen els nos tres 
turistes? DeIs hotels, de l'oferta complementaria o de la in
frastructura i deis serveis públics. 

En que s6n oo.mpetitius i en que no ho són? Voste, Sr 
. President del Goyern, va dir ahir que Espanya deixa de ser 

un país competitiu a causa del seu desenvolupament econo
mie i social, entre al tres coses, i a causa també de l'enforti
ment de la pesseta. El Conseller de Turisme també va dir 
que tenim els 7 milions i mig de turistes, que els mantenim, 
que els conservam perque el preu de l'hotel és barat, ja que 
si el preu de l'hotel anas en proporció amb els preus de 1'0-
ferta complementaria perdríem una part molt substancial 
deis nos tres visitants. 

Es important, ido, que les empreses hoteleres puguin 
obtenir beneficis amb preus baixos per tal de ser competiti
ves i aixo passa perque des del Govern s'intensifica la poH
tica de Huila contra l'excés d'oferta i contra l'estacionalitat. 

Dins aquestes coordenades i fent un esfor~ financer 
molt important per dotar les Illes Balears de les infrastruc
tures i serveis que necessiten, ens trobarem en condicions 
d'exigir a l'empresariat turístic que es vagi reconvertint i, 
per tant, que sigui més competitiu. De totes maneres, les 
reclamacions deIs turistes als tour operadors semblen que 
van molt més dirigides cap als deficients serveis públics que 
cap a les mancances deis hoteIs O de l'oferta complementa
ria. 

Per tot aixó, hem de celebrar la constítució i posada en 
marxa de l'IBASAN per accelerar la construcció d'estacions 
depuradores que encara manquen, encara que aixo suposi 
un endeutament temporal. Pensam que aixo s'ha plantejat 
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bé, el fet de recuperar a través de les tarifes de les aigües el 
que ens ha de costar aquest servei. D'aquest raonament 
també es dedueix la necessitat del Pla de millares de les zo
nes turístiques, per bé que aixo no és tot. 

Els transports marítims i sobretot els aeris van molt 
Iligats amb el turisme. Una Comunitat Autonoma com la 
nostra no pot renunciar de cap manera a participar en la 
gestió deIs aeroports de Son Sant Joan, de Maó i d'Eivissa 
i, més que participar en la gestió, jo diria quasi a cogestio
nar-los. També hauríem de participar en la redacció deIs 
respectius plans directors, pero aixo, en tot cas, és materia 
de la reforma de l'Estatut i de negociacions amb el Govern 
Central a les quals em referiré amb caracter general més 
endavant. 

Del transport aeri de passatgers també s'ha de dir que 
molts de vols que enlla<;aven directament Palma amb les 
principals destinacions europees s'han suprimit i substitui"t 
per altres amb escala a la PenfnsuJa. Aixo és dolent, Sr Pre
sident, aixo és molt dolent no només per al nostre turisme, 
ja que evidentment a través d'aquests vols pot venir un 
nombre més o manco gran de turistes, sinó que en general 
és dolent per a la modernització de la nostra Comunitat. 
Una Comunitat mal comunicada, un país mal comunicat és 
un país que no pot progressar adequadament. 

Un altre factor d'augment de la competitivitat en gene
ral, ja no parl només de turisme, és el foment de l'associa
cionisme. Em consta l'es.fore; que el Govern fa i ha fet en 
aquest sentit, sobretot en el sector agro-aUmentari, per tal 
de concentrar l'oferta i per millorar els processos de trans
formació i comercialització, pero aixo s'ha d'intensificar en
cara més i s'hi ha d'afegir - i també s'ha d'intensificar - el 
foment de l'associacionisme del petit comer«, on ens preo
cupa molt especialment la forta pressió de les grans orga
nitzacions i cadenes, tant espanyoles com internacionals. 

Sabem que aixo és un procés que no es pot aturar, 
aquestes cadenes vendran, encara que sí es pot frenar. Ens 
demanen insistentment, des de sectors de petita i mitjana 
empresa, una Llei de Comere; i sabem que no tenim compe
tencies, pero que sí podem ordenar urbanísticament els 
equipaments comercials i aixo, Sr President, s'ha de fer 
com més aviat millor. Evidentment tot aixo sera insuficient 
si els nos tres comerciants, si els nostres botiguers en con
junt no acceleren el seu procés de reconversió que el Go
vern, evidentment, ha de conscienciar. 

El resum del que he exposat fins ara és, per tant, que 
per fer front al repte del Mercat Unic Europeu, és a dir, al 
repte d'una Europa on la competitivitat marcara les regles 
del joc, fa falta no només la reconversió de les nostres em
preses o la modernització de les nostres infrastructures, si
nó que a més de tot aixo fa falta aprofundir en les senyes 
d'identitat deis nostres pobles i en la conservació deis seus 
valors naturals, siguin ecologics o paisatgístics, del nostre 
lerritori i aixo per a nosaltres és una part molt important 
de la que podrlem anomenar política de nacionalització de 
les IlJes Balears. Només amb aquesta política de nacionalit
zació, d'afirmació de les personalitats illenques, podem as
segurar la cohesió interna deIs teixits socials de les socie-

tats mallorquina, menorquina, eivissenca i formenterenca i 
consolidar aixf el nostre lideratge turístic a la Mediterrilnia. 

Sr President del Govern: Entrant en una aUra qüestió, 
hem de dir que ahir ens va deixar preocupats. Ahir vost~ va 
insistir que la reforma de l'Estatut d'Autonomia s'havia de 
fer en dues etapes. La primera hauria de contemplar només 
l'articulat corresponent a les competencies i la segona hau
ría de contemplar la resta, si no ho vaig entendre malament. 

Sr President, la meya pregunta és la següent: Per qu~ 
ara, que la Comissió de reforma de l'Estatut fa feina, es fa 
aquest plantejament o s'insisteix en aquest plantejament? 
A la darrera reunió, Sr President, a titol anecdotic jo li he 
de dir que es varen veure sis articles, una vegada passades 
le competencies, que acabarem abans de l'estiu. La meya 
opinió és que si es fan dues o tres reunions setmanals 
aquest Pie podria estar en condicions de prendre en consi
deració el text de la reforma en el proper període de ses
sions, pero a part d'aixo tampoc no entenc el perque del 
seu plantejament, perque al meu parer dues reformes no 
són possibles en un temps prudent, la segona reforma tal 
vegada no la veuríem ni vos te ni jo. 

Jo entenc, per exemple, que hi hagi Comunitats espa
nyoles que es conformin amb una reforma només de les 
transferencies de competencies perque hi ha problemes, i 
vull posar un exemple: Castella-Lleó ho ha demanat aixf, té 
un text al Congrés deIs Diputats, pero no podem oblidar 
que hi ha tensions segregacionistes a les províncies de l'an
tic Regne de Lle6, per exemple. Tenim la culpa nosaltres, 
d'aquestes coses? Hem de renunciar per aixo a tenir una re
forma de l'Estatut que ens doni una eina profunda per a la 
nostra Autonomia? Jo entenc que no. Voste va dir ahir una 
cosa que ens agrada i Ji vull recordar, Sr President, i és que 
en les negociacions autonomiques els interlocutors- han de 
ser l'Administració Central i la respectiva Comunitat Auto
noma. La negociació de la reforma del nostre Estatut, per 
tant, ha de ser entre aquella i la Comunitat Autonoma de 
les IlIes Balears, no veig la necessitat de posar-nos Jimita
cions a nosaltres mateixos, ja ens les posaran des de Ma
drid. Plantegem nosaltres el que volem i tal vegada aconse
guirem alguna cosa més de les que volem. 

Jo vull coincidir també amb voste que sembla que els 
vents que bufen són centralistes o centralitzadors. Aixo ho 
ha denunciat voste i també ho ha denunciat el Sr Pujol i ho 
denuncien tots els Presidents de Comunitats Autonomes 
que no són socialistes, pero no podem negar un marge de 
confian~ al nou Govern socialista que hi haura ara, els 
hem de donar cent dies com a mínimo 

Ens preocupa que en aquest moment es donin per es
gotades les vies de dialeg amb l'Administració Central i 
vull dir que nosaltres coincidim plenament a valorar negati
vament, molt negativament, el demble fortament centralis
ta del Govern ara en funcions, pero ara més que mai pen
sam que s'ha d'envestir amb una allau de noves negocia
cions i jo pens, Sr President, que si per trobar-se més fort a 
Madrid el Govern necessita de la participació deIs Grups 
Parlamentaris, 
Transferencies o de qualsevol altre mitja, tendril el nostre 
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suport, Sr President, i pens que també el d'altres Grups d'a
questa Cambra. 

Sr President, Sres i Srs Diputats, per acabar només vull 
retornar a la polemica de Cala Mondragó. Amb aquesta 
polemica nosaltres hem vist una consciencia majoritaria en 
el nostre poble de conservar Cala Mondragó en concret i 
en general el nostre patrimoni natural i, anant més enlla, 
pensam que hi ha una consciencia cada vegada més forta 
d'enfortir la nostra identitat i aixo ens ha recordat una fra
se de Joan Estelrich: "Els pobles no s'adonen de la seva 
desnacionalització, si se n'adonen és que ja tornen a nacio
nalitzar-se". 

Som, com he dit al principi, una Comunitat molt petita 
formada per paisos molt petits, pero comenc;am un procés 
d'afirmació de la nostra identitat i aixo ens dóna, en defini
tiva, un raig d'esperanc;a. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part el Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. Sr President 
del Govern. 

El debat anual sobre orienta ció política general del 
Govern constitueix una avinentesa oportuna per reflexio
nar sobre les qtiestions de canicter general que preocupen 
els ciutadans. Distanciat del quefer diari, se suposa que al 
llarg d'aquests dos o tres dies el Parlament estableix un 
diagnostic sobre els problemes comuns i prepara i aprova 
línies mes tres d'actuació del Govern per tal de donar res
posta política a les seves preocupacions. 

Per consegüent, aquest debat, que ja ha entrat a for
mar part de la nostra breu tradició parlamentaria, hauria 
de consistir, segons el nostre criteri, en primer lloc en una 
formulació explícita deIs criteris generaIs que han informat, 
informen i informaran al Ilarg del proxim any l'acció de go
vern de les Illes Balears. A continuació repassaríem com es 
concreten aquests criteris generals dins l'acció de govern de 
cada una de les arees económiques, socials, territoriaIs, cul
turals, etc., que conformen aquesta acció. 

Caldria, a més, una analisi crítica i valorada política
ment de les mancances, les limitacions, els entrebanes i els 
imponderables amb que s'ha trobat el Govern que li hagin 
impedit o dificultat el compliment deIs seus objectius. Per 
últim, la reflexió hauria d'acabar amb um anunci de les cor
reccions de rumb que calguin, bé de can\cter general, bé de 
caracter sectorial, per adaptar les decisions polítiques a la 
canviant realitat on el Govem opera. 

La nostra primera retlexió es dirigeix a comprovar si 
efectivament el discurs que ahir va pronunciar el President 
del Govern de la Comunitat Autónoma ens propasa aques-

ta revista, si la comunicció del Sr Cañellas al Parlament re
cull una relació de preoucpacions ciutadanes i la resposta 
del seu Govern a aquestes, si de les seves paraules podem 
deduir els criteris generaIs que il.lustren I'acció política del 
seu Govern, si hi ha un pensament metodologicament critic 
sobre la interrelació que existeix o hauria d'existir entre la 
seva política i la realitat en que es mou, si ens proposa al
gun canvi d'orientació política o almanco una justificació 
política de per que aquest canvi és innecessari des del seu 
punt de vista. 

El primer problema que tenim és coneixer quines són 
concretament les preocupacions deIs ciutadans, quines i en 
quins graus, perque és clar que podem intuir amb caracter 
general la relació de qüestions que ocupen i preocupen 1'0-
pínió pública, pero no tan facilment quines són les seves 
prioritats en temes basics com el medi ambient, l'atur, la 
qualitat deis productes que consumim, l'ocupació del terri
tori, la seguretat ciutadana, les pensions, les drogues o la 
qualitat deIs serveis públics. 

Aquest Parlament va aprovar en el darrer Debat sobre 
Política General que el Govern realitzaria i publicaria una 
amplia enquesta entre els ciutadans de la Comunitat Auto
noma sobre les materies que eIs preocupen, assenyalant les 
prioritats coro a elements basics per connectar amb les as
piracions, desitjos i preocupacions ciutadanes. Disposar 
d'aquestes dades suposaria un enorme avan<; en el cam[ que 
les institucuons poli tiques reflecteixín millor la realitat so
cial en que opera. Hem de lamentar l'incompliment - un 
més - d'aquesta resoludó parlamentaria. 

El Sr Presiq.~nt va comenc;ar la seva intervenció amb 
una crítica a la r.econversió autonomica a la baixa que des 
del 1982, l'any de la LOAP A, pateix l'organitzacíó autono
mica de l'Estat que estableix el TItol VIII de la Constitució. 
Indefinicions competencials entre el Govern Central i les 
Comunitats Autonomes que provoquen disfuncions i dupli
citats i deixen perplex el ciutada, recuperació de coropeten
cíes per part de l'Adroinistració Central que la Constitució 
i els Estatuts assenyalen com a propies de les Comunitats 
Autónomes, inacceptable negativa a la revisió deIs Estatuts 
de les Comunitats Autonomes que accediren per la via de 
l'article 143, conculcant un dret reconegut a I'article 148 de 
la ConstituCÍó, el dret a la revisió estatutaria transcorreguts 
cinc anys de la promulgació de l'Estatut; creixement incom
prensible deis pressuposts, deIs funcionaris, de l'estructura 
i de l'extensió i presencia territorial de l' Administració 
Central que, desposselda de la majoria de competencies de 
serveis públics, per contra hauria de minvar espectacular
ment els seus mitjans personals i materiaIs en favor de les 
Comunitats Autónomes. Insuficiencia financera i compe
tencial, en suma, que frustra les expectatives i esperances 
deIs ciutadans en la nova estructuració de l'Estat. 

Tot aixo, Sr President, és ver, i a tot aixó, Sr President, 
que el CDS denuncia i defensa des de la seva fundació, des 
d'aquella epoca llunyana en que el seu partit demanava la 
revisió del TItol VIII de la Constitució perque desmembra
va rEstat, a tot aixó, repetesc, cada vegada i en tots els to
rums ti hem donat el nostre suport perque creim que de
mocracia i autonomia es donen la ma, perque creim que 
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l'autonomia no solament és una manera de resoldre els 
conflictes histories del nostre país, sinó que és una eina im
prescindible per a la modemització, pero en el que no po
dem estar d'acord, Sr President, és que les insufici~ncies 
competencials i financeres li serveixin de coartada per pre
sentar-nos un balan~ triomfalista i autosatisfactori que es 
podria resumir així: l'acció del meu Govern .és la causa de 
tot alIo que va bé i de tot alIo que va malament en ten en la 
culpa els altres. 

Tampoc no podem deixar d'assenyalar la corresponsa
bilitat de l'Administració de la Comunitat Autonoma per
qu~, atesa la superposició d'administracions, la manca de 
coordinació és almanco una responsabilitat compartida en 
mat~ria d'Indústria, en mat~ria de Sanitat i tantes altres. La 
necessaria coordinació de compet~ncies també és impres
cindible fins i tot en aquelles altres que, sense abandonar la 
reivindicació de la titularitat per part de la Comunitat Au
tónoma, de fet avui són concurrents perque encara que els 
ciutadans no entenen gaire de problemes competencials, sí 
entenen de les seves necessitats i de la resolució que una 
Administració o un altra: aixó ho va dir voste ahir, Sr Pre
sident - els ho resolgui. 

Per tant, assenyalades les coincidencies amb el discurs 
del President i reiterades una vegada més, ara pertoca re
passar críticament aquelles qüestions amb les quals no es
tam tan d'acord i aquelles altres que trobam a faltar. Jo 
vaig sentir amb sorpresa, Sr President, _com voste.ahir-va 
dir que el desenvolupament normatiu, el desenvolupament 
legal de I'Estatut s'havia acabat. Jo li recordaria alguns ele
ments, alguns d'ells absolutament fonamentals i cabdals, a 
l'estructuració, en el desenvolupament estatutari, com és 
ara el desenvolupament de l'article 9 de I'Estatut que obli
ga el Govern de la Comunitat Autónoma i tots els poders 
públies a promoure la participació deis ciutadans en els 
seus quefers, a l'organització de la participació democnltica 
deis representants deIs ciutadans en la presa de decisions; 
en definitiva, obliga a a110 que moltes vegades li hem recla
mat des d'aquest Parlament: la constitució del ConseU Eco
nómic i Social. 

Reiteradament se li ha demanat des d'aquest Parla
ment, des de l'any 1987, primer debat de política general de 
la Comunitat Autonoma, on va aprovar-se per unanimitat 
una resolució reclamant del Govern la remissió d'un Pro
jecte de Llei; no es fa ver. L'any 88 el canvi de majories fa 
ver que no fos aprovada una reiteració d'aquesta sol.licitud, 
peró es mantenia viva la del 87 i, finalment, a la vista de la 
incapacitaL o manca de voluntat del Govern de presentar 
aquest Projecte de Llei, voste sap que el nostre Grup Parla
mentari ha decidit presentar-ho com a Proposició de Llei. 

Les Directrius d'Ordenació del Territori, que si bé no 
poden considerar-se tecnicament una normativa jurídica de 
desenvolupament estatutari, sí que conformen una pe<;a ba
sica, una pe<;a angular de l'estructuració del nostre territo
ri, un d'aquells aspectes on les competencies exclusives d'a
questa Comunitat Autónoma són innegables i que confor
men no solament una pe<;a angular, com he dit, sinó l'ele
ment imprescindible d'articulació territorial de la política 
del Govern de la Comunitat Autonoma, l'expressió espaial 

d'aquesta política, és a dir, dios la nostra Comunitat Auto
noma probablement la més important, la més transcendent, 
la més debatuda, la més Ampliament sentida i participada 
pels ciutadans de totes les poUtiques hi manquen i reitera
dament li han demanat des d'aquest Parlament la remissió 
de les Directrius d'Ordenació del Territori. 

El desenvolupament legislatiu i execució en materia 
del regim de Radio Televisió Espanyola i mitjans de comu
nicació social o la manca de desenvolupament de la matei
xa Llei de Normalització Lingüística, tema absolutament 
important, el desenvolupament reglamentarí del qual esde
vé absolutament imprescindible per a l'aplicació de la 
roateixa llei per l'implicació d'altres Administracions en 
aquesta tasca, conformen un quadre si mes no, per dir-ho 
d'una manera suau, insatisfactori quant a la ultimació de la 
vertebració d'allo que I'Estatut d'Autonomia encarrega en 
legislatures successives, ja a la segona d'aquesta Comunitat 
Autonoma i, per tant, a la iniciativa govemamental. Per 
tant, no podem coincidir, Sr President, amb la seva precisió 
que el desenvolupament norma ti u el nostre Estatut ja s'ha 
acabat. 

Un altre punt que voste va tocar i sobre el qual m'a
gradaría incidir amb un comentari fa referencia a la qüestió 
de la reforma de l'Estatut. Vost~ ahír va defensar dos trams 
de reforma estatutaria, un primer tram d'estricte contengut 
competencial i un altre més pausat de reformes de tipus 
institucionals. Jo em permetré, si el President m'ho permet, 
reiterar la "nostra postura que ja varem expressar en el de-

" bat de constitució de la Ponencia que estudiava la reforma 
de l'Estatut, on varem defensar en primer Uoc que la refor
ma havia de ser una, només pot ser una reforma estatutaria 
en aquests moments, pero nosaltres varem demanar un de
bat sobre l'abast d'aquesta reforma i enteníem que aquesta 
reforma havia d'abastar al manco dos aspectes fonamentals, 
el primer indiscutiblement el competencial i l'altre de re
soldre aquelles disfuncions institucionals que en referencia 
amb el període de sessions parlamentaries, amb el regim 
deis parlamentaris, amb la vinculació deis parlamentaris 
amb els ConseUs Insulars, amb la representació de la Co
munitat Autonoma en el Senat, etc., etc., han de ser sotme
ses a una revisió per a una adaptació a una funcionalitat a 
la qual avui l'Estatut no dóna resposta satisfactoria perque 
neix en un context distint. 

1, en tercer noc, deixar de banda - deixar aparcat, coro 
és diu amb un neologisme politic a l'ús - aquells aspectes 
que formen part del pacte autonomic essencial, on varem 
haver de menester un grau enorme de consens, que evi
dentment es podría veure en perill si qualcú obria la caixa 
de Pandora famosa que es va anunciar que s'obriria si re
naixia el debat estatutari. Nosaltres no varem tenir massa 
por a la reobertura d'aquesta caixa de Pandora perque, in
sistim, les circumstancies polítiques ara són radicalment 
distintes. Avui el poble de les Illes Balears té una represen
tativitat en aquest Parlament, té una representativitat insti
tucionalitzada i organitzada políticament i democratica
ment que ha de fer perdre la por a un debat polític, obert, 
sobre qualsevol extrem del nostre Estatut i, per tant, no te
nim temor a replantajar algunes qüestions que era perillós 
plantejar quan aquesta representació política no era orga-
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nitzada, quan aquest Parlament no existia i les institucions 
representatives deIs ciutadans eren encara un desig i una 
reivindicació. 

Vull referir-me ara a una altra qüestió molt important. 
Reproduesc les seves paraules, Sr President: "Quant a la 
previsions de futur irnmediat economic balear, hem de dir 
obertament que som optimistes, encara que sigui en contra 
del auguris de certs experts". Efectivament hi ha auguris 
d'experts tremendament pessimistes, vegem que diuen lite
ralment: "L'any 1988 ha significat turísticament l'inici d'una 
més que probable fase d'estancament la durada de la qual 
pot prolongar-se alguns anys i l'any 89 sembla confirmar 
aquesta tendencia regressiva". nEIs ingresos per turisme -
una altra cita - poden sofrir una disminució de fins al 16%". 

Els experts parlen de la perdua de competitivitat de 
Balers com a destinació turística, es parla de la disminució 
del producte final agrari fins al 12%, d'un retralment de 
I'activitat del sector industrial tradicional i voste ahir ma
teix reconeixia perspectives de futur dolentes per al sector 
de la construcció í proposava la posada en manca del Pla de 
reconversió hotelera i d'infrastructures com a resposta de 
la política economica a un sector amena~t per una crisí 
conjuntural. Tots aquests comentaris provoquen un pano
rama on l'economia de les Illes Balears tendeix al creixe
ment O o lleugerament negatiu. 

Vertaderament el diagnostic és preocupant, és negatiu. 
EIs auguris als quals voste es referia, Sr President, no són 
uns bons auguris, pero ¿sap qui són aquests experts que jo 
he citat? Sap a qui em referesc amb aquestes cit'eS literals? 
Al seu Conseller d'Economia i Hisenda i al seu equip, per
que tot aixo, totes aquestes cites i tot aquest panorama es 
tret de l'informe economic que acompanya els pressuposts 
de I'any 1990. Qui és que s'equivoca, Sr President? Ells, 
amb les seves dades objectives sobre les perspectives negres 
o al manco preocupants de l'economia de les Illes Balears o 
vos te, amb un optimisme que a la Hum d'aquestes dades se
ria absolutament injustificat? 

Si eHs tenen raó, el balan¡; negatiu de les perspectives 
economiques obliga a un replantejament de la política, vos
te hauria de canviar la seva política pero si s'empara amb 
l'euforia i a llevar importancia a les perspectives de futur -
voste ahír va al.ludir que la crisi del 89 només representava 
un toc d'atenCÍó - justificaria continuar igual que fins ara. 

Per ventura a voste, com a alguns altres govemants, 1i 
costa pensar que essent el President de la Comunitat Auto
noma hi hagi coses que no vagin bé. Govemar no és adap
tar -se mimeticament al terreny intentant a totes passades 
mantenir la popularitat, govemar també és liderar, antici
par-se i assumir impopularitats. Hi ha un tema que és sufi
cientment exemplificador, la política turística, la política 
turística que ha tengut una gran llunyania entre les declara
cions que el Govem ha fet com a objectius i mitjans de po
lítica turística als mitjans de comunicació i la reealitat tu
rística. Una política consensuada, no liderada, no compulsi
va, ha produit una negociació, una creació d'unes expectati
ves, una consolidació d'unes expectatives de dret i, com a 
conseqüencia, el majar increement de demanda conegut 

quan el que es pretenia amb aquesta política turística era el 
retralment de l'oferta. 

Aprengui la lliC;Ó, aprengui la lli¡;ó i, per tant, dissenyi 
d'una manera distinta el Pla i la Llei de modernització de 
la planta hotelera, d'una manera compulsiva, perque si no, 
se segueixen les mateixes passes i al final pot aconseguir 
uns objectius radicalment distints dels que es planteja. Jo 
vull insistir una vegada més en aquest tema, que la renún
cía a la fiscalitat propia no significa solament una renúncia 
als ingressos, no solament debilita la possibilitat negocia
dora del Govern davant un procés de negociació amb el 
sector, sinó que també significa una renúncia a l'exercici 
d'una política fiscal propia, una renúncia a governar i a di
rigir el model economic del nostre país i aixo és una renún
cia, des del nostre punt de vista, en un moment que s'augu
ra crític, s'augura difícil i preocupant, és una renúncia que 
no entenem en tota la seva dimensió, que no podem com
partir de cap manera i que li demanam des d'aquí un canvi 
radical en aquest sentil. 

D'aquest plantejament que voste fa, d'aquesta conside
ració optimista i quasi euforica del futur, negant o al manco 
suavitzant enormement la reaJitat d'unes xifres que altres 
organs del seu Govern reconeixen, voste dedueix la contÍ
nuHat de la seva política, continultat en el creixement turís
tic. Mentre voste ahir al matí dei a que el turisme ha de 
continuar creixent i no només quantitativament, sinó tam
bé qualitativament, el seu Conseller de Turisme dibuixava, 
també ahir harabaixa en la seva compareixen~ pressupos
taria, unes previsions molt més pessimistes sobre la possibi
litat de fer créixer els nos tres mercats turístics, la participa
ció de les Balears alS quals ja ha arribat, segons el Sr Clade
ra, als seus lfmits- maxims. EH parlava de possibilitats de 
creixement als ja impossibles de créixer més, als limitats 
mecats europeus; parlava de poder créixer a través d'unes 
promocions molt fortes, 25.000. 30.000, pero no més, no fer 
créixer de manera significativa la particípació dins aquests 
mercats, ho deia eH mateix. 

Aquest model de creixement que voste defensa reque
reix més i més noves urbanitzacions, camps de golf, pares 
d'atraccions, en definitiva més i més gran pressió sobre el 
nostre castigat i deteriorat territori, més pressió sobre elli
toral, més pressió sobre els recursos escassos i aixo, Sr Pre
sident, és una política que no podem recolzar des d'aquest 
Parlament perque aquesta no és la resposta adequada a la 
necessitat del nostre desenvolupament economic - i aixo ja 
li ho diuen els mateixos hotelers i tour operadors - ni als 
desitjos democraticament expressats a través dels Partits 
amb representació parlamentaria i de la pressió ciutadana 
al carrer pels ciutadans de les nos tres illes. 

Sobren places, Sr President. En termes absoluts sobren 
places i tot procés de reconversió i adaptació a les noves 
formes de demanda que no es basi en la desaparició de les 
places sobrants és una política negativa per al nostre país. 
Cala Mondragó ha estat un exemple paradigmatic, un sim
bol que els ciutadans han escollit per dir prou a aquesta po
lítica que ofen la sensibilitat del país, que és democratica
ment rebutjada i que, a més, resulta economicament insen
sata. El canvi que voste proposava de la prosperitat a la 1 ... 
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modernitat ha de significar un canvi qualitatiu. Per mante
nie la qualitat de vida dels ciutadans de les nostres illes i 
deIs seus fills, hem de comen~r per recuperar la nostra 
prDpia estimació i el respecte per a nosaltres mateixos i per 
a la nostra terra. 

A pesar de les seves paraules, Sr Cañellas, jo crec que 
la seva és la pitjor forma de pessimisme. Cree que del seu 
discurs es pot deduir la seva concepciÓ que el fenomen tu
rlstic ha estat i esta correlacionat amb el subdesenvolupa
ment tercermundista: preus baixos, exotisme, i en la mesura 
que el nostre és ara un país europeu, estam condemnats a 
I'estancament turístico Nosaltres no podem compartir 
aquesta concepciÓ i molt manco si aixD implica com a con
seqüencia una resposta com la que voste proposa. 

Pensi que un poble orgullós i respectuós amb la seva 
terra seria per ventura una forma desconeguda d'exotisme 
que els turistes vendrien a veure. Valla pena de provar-ho 
encara que només sigui per respecte a nosaltres mateixos. 
"La patria - va dir Ciceró - és el lloc on s'esta bé". Facem 
d'aquest país nostre una patria, facem del nostre país un 
lIoc on s'estigui bé; aquesta és, ni més ni manco, la respon
sabilitat col.lectiva de tots els presents. 

Molles gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa
raula el Portaveu Sr López i Casasnovas. 

EL SR LOPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. Molt Honorable Sr President 
del Govern de les Illes Balears. Sres i Srs Diputats. 

Acabava ahir el seu discurs amb unes paraules que no 
em puc estar de repetir: "Enfront deIs divulgadors de mals 
auguris, enfront deIs profetes de catastrofes hem de dir al 
nostre poble que representam democraticament en aquest 
Parlament que ens trobam en condicions de mantenir la se
va qualitat de vida i deIs seus fills, que ens trobam en con
dicions de créixer tots en prosperitat i que a aixD dedicarem 
tots els esfor~s sigui quina sigui la conjuntura del mo
mento. 

Record que I'any passat, en el transcurs d'aquest debat 
vos te intenta desqualificar d'alguna manera la meva inter
venció dient que era tenyida de pessimisme, que el PSM
EEM, no per aixD pessimista, havia carregat les tintes fos
ques sobre una realitat, la de les nos tres illes, que voste ens 
havia explicat gairebé de color de rosa. No digui, ido, en
guany, coses semblants, perque els fets no sÓn d'un color o 
d'un altre en funció de la seva propia essencia objectiva, si
nó en funció deis prejudicis subjectius del Partit al qual es 
pertany o amb el qual simpatitza la persona que emet el ju
dici, estam d'acord, ¡aquí i ara el debat hauria de servir ... a 
través de plantejaments rigorosos coneixent els fets, no 
uns, sinó tots els fets, realitzar un diagnostic de l'estat en 
que es troba aquest estimat país nostre espargit en illes, 
analitzar els seus problemes i avan¡;ar-ne possibles solu-

cions. 

D'aquesta manera, en efecte, compliríem el nostre 
deure parlamentari, estariem a l'altura de les circurnstan
cies i dignificaríem la practica poIftica que en aquests en
contorns tan necessaria és de prestigiar-se, pero, Sr Cañe
llas, voste no ho ha fet, voste ahir mig dia, amb una habili
tat que 1i reconec digna de millor causa, va intentar ven
dre'ns el següent missatge: Les coses no van tan bé com 
voldríem perque ells - el Govern Central, potser, el Govern 
del PSOE - no ens deixen i les coses van bé gracies a nosal
tres que som molt bons - vostes, el seu Govern -. Vet aquí 
en síntesi telegrafica el contingut del seu discurs que, per 
descomptat, no compartim, encara que li reconeixem la se
va intel.ligencia populista. 

No el podem compartir perque mixtifica la realitat fins 
allímit que ens voldria fer veure del blanc, negre, i resulta
ria efica~ment populista si la gent no s'aturas a pensar so
bre la veritat o falsedat del que voste exposa. Voste ho ha 
dit: aquí estam en condicions de mantenir la qualitat de vi
da i en condicions de créixer tots en prosperitat, probable
ment és ver a<;ó, pero el seu Govern, Sr Cañellas, després 
de sis anys d'ocupar el poder autonomic en el nostre arxi
pelag, s'ha mostrat ben prou actiu a destruir les bases reals 
d'un creixement sostingut, un creixement que asseguri la 
qualitat de vida, i ha demostrat també que en aquestes illes, 
illes de tots, la prosperitat d'alguns es fonamenta sobre des
igualtats lacerants, explotacions _discriminades, miseria d'al
tri, societat dual, o sigui injusticies. 

No sé si Goethe tenia raó contraposant injusticia i or
dre, el que si sabem per experiencia és que la injusticia con
dueix inevitablement al desordre. Anar en aquestes condi
cions cap a la modernitat, com ens diuen des del Govern de 
Madrid i repeteixen vostes com un eco, no és cap garantía 
de benestar social ni de Cutur millor per a tots, depen de les 
condicions en que la modernitat ens vengui. 

El nostre Grup tenim el dísgust de recordar-li, Sr Pre
sident, que la prosperitat d'alguns que vostes ben bé repre
senten s'ha fet sobre un model economic tremendament de
predador basat en la fragilitat i la dependencia externa, en 
uns desequilibris socials i territorials esfereldors, ja li ho 
han dit els al tres Portaveus; s'ha alimentat en una manca 
de cultura política ciutadana i ecologica i ha generat un co
rol.lari de serveis públics insuficients i ineficients, aixo com 
un alt grau d'escepticisme, especialment entre la joventut, 
davant la societat i l'habitat que els deixam. 

'. 

Sí, som el país de nivell més alt de renda per capita de 
tot l'Estat, pero a<;ó per si mateix no assegura més justicia 
ni major igualtat. Sabem voste i jo - i supos que més gent -
que l'any 1989 han augmentat les xifres de desocupaciÓ. 
59.492 aturats el gener d'enguany resulta un miler menys 
que l'any passat, segons dades oficials; el que DO diuen les 
estadístiques de l'INEM, per exemple, és que 8.212 aturats 
reals han estat excIosos per ordre perque són majors de 55 
anys amb qualque tipus de prestaciÓ familiar i en expectati
va de jubilació o bé sÓn joves registrats com a demandants 
d'ocupació, pero no comptats perque segueixen algun tipus 
d'estudi o bé perque, joves o no, segueixen el pla de reci-
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clatge a l'INEM. 

Sé que voste no té competencies en aquesta tem~tica , 

pero voste té l'obligació , en un discurs del Debat de l'estat 
de l'Autonomia, de detectar una situació d'atur que potser 
l'avalaría més encara per demanar competencies en materia 
de TrebaIl si vostes es veiessin en condicions d'exercir-les 
millor que no ho fa el Govern Central. La diferencia entre 
voste i jo o entre el seu Grup í el meu, Sr CañeIlas, és que 
mentre vos te fa una apología, un cant entusiasta del con
tracte eventual i en aixo també coincideix amb el Govern 
Central, no ens enganem, gosant a dir que la taxa d'atur és 
ficticia i que s'han creat 3.500 noves col.locacions a les 
mes, jo l'he de contradir, el que és greu és que s'hagin des
truH quantitat de col.locacions fixes i s'hagin precaritzat els 
lIoes de trebal! fins al punt que entre gener i agost s'han 
signat 160.246 contractes, deIs quals 9.000 eren contractes 
de formació i només el 0,78%, escolti-ho M, han estat con
tractes fixos. 

No hi ha motius d'alegria per semblar més europeus 
en aques15 tipus de desordres. Aquí, a la nostra Comunitat 
Autonoma, providencialment, segons va dir voste, prospera 
i rica, es detecta que superam en quasi cinc punts a110 que 
en altres palsos europeus s'anomena taxa mAxima accepta
ble de descontentament economie i que resulta, com vostes 
sabran, de sumar atur i inflació. Xifrada aquesta taxa en 20 
punts, aquí la superam de net els mesos de fort atur esta
cional i d'inflaeió més alta. 

Podem compartir, ido, els judicis optimistes expressa15 
ahir per voste sobre la nostra economia? Depen molt de 
cap on mirem, pobres illes riques. Convendria que es po- · 
sessin d'acord en el si del seu Govern - a0 tamM ja li ho 
hem dit - i aclarissin si la erisi d'enguany en el sector d'hos
taleria, per exemple, ha de ser un simple toe d'atenció o ens 
trobam en un punt d'inflació d'un canvi de conjuntura, com 
va advertir just fa una setmana aquí mateix el Conseller 
d'Economia i Hisenda, Sr Forcades. 

Forta davallada en ingressos per despesa turística, qua
si un 15%, agreujada per la fortalesa de la pesseta en haver 
entrat Espanya dins el sistema monetari internacional. Una 
onada de ralentització que la Secretaria General de Turis
me anunciava dia 14 de juny, si més no fins al 1995, també 
li ho ha dit el Sr Quetglas, o sigui que ens trobaríem davant 
una greu advertencia que obligaria a replantejar-se tota 
l'acció de govern que vostes han seguit fins ara i que el Pre
sident manifesta no voler canviar, sinó consolidar, a0 sí, 
fent reformes. Han apres el consell del Príncep de Lampe
dusa, canviar un poc perque res no canvil. 

Tanmateix aquest model que vostes diuen voler conso
lidar és el que ha produi:t i continua produint nombro ses 
deseconomies i segurament la més gran de totes és l'impac
te irreversible sobre el patrimoni natural i aquest sí que és 
de to15 i alguns se n'apropien. Un Govem sensible a la qua
litat de vida i al medi ambient anteposaria a la seguretat ju
rídica i als pressumptes drets adquirits el deure de la funció 
social d'aquests drets - article 33.2 de la Constitució - i dels 
poders públies a protegir i a defensar aquests valors en el 
marc d'una indispensable solidaritat col.lectiva - article 45 

de la Constitució - i és tanta la contradicció que arrela dins 
el seu Govern en aquest tema que, quan ahir voste es refe
ria a la tasca del Parlament d'estudiar la precatalogació 
dels espais naturals a protegir i afegia que mentrestant el 
Govern va fent la seva feina, la meitat de la Cambra i molts 
assistents vam somriure. 

Li agraYm la sinceritat. Mentre Diputats i Diputades es 
reuneixen en el Parlament per parlar de protecciÓ, el Go
vern continua destralejant el paisatge per activa o per pas
siva. Es el cas de Tuent, LIucalcari, la Canova, Capocorb, la 
Punta i el Camp Roig, l'A1gar de Felanitx; per cert, Sr Ca
ñeIlas, ¿sap que diuen que en el seu Govern hi ha un Con
seller que actua de misser, previa eompatibilitat i dedicació 
no exclusiva al seu clrrec, d'Inversiones del Este SA., pro
motora de I'urbanització de l'A1gar? Sí, Inversiones del Este, 
a0 diuen; el que no diuen, el que die jo és que aquest ma
teix Conseller forma part des del dia 7-5-88, és a dir, en l'e
xerciei de la seva funció de ConselIer Adjunt a la Presid~n
cia, com a Secretari del ConselI d'Administració i LIetrat 
Assessor de la societat Cala Barca S.A, és a dir, la societat 
que ha urbanitzat, que urbanitza la Barca Trencada. Per 
cert, ido, que la cosa és fonamental i implica dins el mateix 
Govern seu. 

Jo tenia previst parlar avui de Cala Mondragó, tenia 
previst referir-los alguns deIs par~grafs més substancials del 
manifest que dia 5 de novembre es llegia en una historica 
manifestació popular. No és demagogia, són paraules carre
gades de raó i de noblesa. "Que saben eIls de la seva belIesa 
- deia aquest manifest -, del seu boscatge de xiprers i savi
nes, de les seves antigues sínies els estanys on hi ha la fot
ja? No en saben a~.solutament res - jo crec que sí que en sa
ben cosa - i venten al vuit ven15 del món la vergonya de la 
seva ignorancia. L'única verdor per la qual sen ten vertadera 
devoció és petita i de paper, els carnissers del paisatge tro
ben adesiara com a fidels aliats els qui gestionen els nostres 
recursos, voleu més prava?, que abusant del poder que els 
va ser confiat permeten la crea ció de ghettos tur[sties en un 
moment que la primera indústria de I'l1Ia comen~ a tron
tollar per l'excés d'oferta. No us" deixeu enganyar pel seu 
llenguatge ambigu - po15er el seu, Sr President -; quan par
len de crear riquesa pensen en un quern de sarrons satu
rats, quan diuen que generen treball deuen tenir present 
I'~mplia tasca de les futures generacions que intentaran re
construir els seus desgavells". 

Magnífic manifest. Per cert, si no el coneixen, per que 
no el demanen a aques15 joves valen15 que amb cívilitat i en 
pau duen hores i hores encadena15 a l'entrada d'aquest edi
fici? Pero no cal que ho facin, hem tingut la noticia d'a
questa gran victoria popular, n'estam contents, pero imme
diatament també li hem de dir que a0 es un mal sistema, 
un molt mal sistema. Primer s'alcen expectatives; segon, es 
consoliden aquestes expectatives mitjanc;ant planejaments 
generals, s'aproven els plans parcials perque no hi ha més 
remei, perqu~ coincideixen amb els seus planejaments ge
nerals, i després ve el projecte d'urbanització, que s'aprova 
amb pIe rebombori i clamor popular i es consoliden les ine
minitzacions multimilionaries, 1950 milions de pessetes. 
Mal precedent, molt mal precedent. 

.. 
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Imagini's que poden fer ara determinals ajuntaments: 
aprovar-ho lOl i que sigui el movünent eiutada i ecologista, 
que siguin els Grups Parlamentaris que es mobilitzin i que 
finatment arribin a un bon negoci en indemnit7.acion per 
als promotors; que els béns patrimonials siguin pagats, si es 
volen mantenir, amb diners públies. Bona manera d'hipote
car I'Autonomia, de posar arena dins el diposit del motor 
del nostre autogovern. 

No sera que aquest Govern no és lliure ni autonom, si
nó que depen d'interessos ben concrets que tenen noms i 
Uinatges? Quin sagí ha untat els seus engTanatges, senyors 
del Govern, perque al cap de poes mesos d'haver-se apro
vat la Llei de Declaració d'Area Natural d'Especial Interes 
ele la zona d'Atalis, platgcs de Son BOll, a Menorca, ens 
proposessin la eva modificació j amb l'ajutineslimable 
d'una nova majoria d'aquesl Parlament, s'hagi aprovat la 
construcció d'un apart holel, ara, a Torre-soH, a Alaior, 800 
miHons, dLns una parcel.la que confronta amb el Pare de 
Son Bou, importa nl espai humil que el Govem bavia de 
prolegir i restituir miljan<;anl unes inver ions lambé mulLi 
miliomlries? Missa lge subliminal: La prolecci6 eS cara, 
molt cara; hipocritament, pero, es van donant passes per
que hi hagi indemnitzacions, perque els nous plantejaments 
urbanísties generin noves expectatives. 

Escoltin, el seu Govern és for<;a responsable d'aquesta 
situació que, a més, ahir ens deien "la posieió del Govern 
en ?quesla materia ha de cominuar inaltel=?ble". No volies 
brou? Ido jas !..a<;a i mitja! La Drela utilüza sovint l'argu
menl que lals despeses augmenten el d~.ficil públic i que no 
poden deixar a les generacions successives aquesla hipoteca 
economica; cn C<invi no Ji semen utitilzar aquesl maleix ar
gumenl en relació amb la salinitzac¡ó de l'aigua dol~a, a la 
dcslrucció del substrat vital, als res.idlls radioaclius, a la 
desforestació, etc., etc., que sí constitueixen una hipoteca 
per al futur de conseqüencies imprevisibles. 

En aquestes hores baixes a la Lerra de les TIIes cobren 
for~a prof~lica els versos de Fra Anselm Turmeda, Cobles 
de la divisió el Regne de Mallorca, es<.:rites l'any 1398 a in -
laneies d'alguns honrats mercaders, per cen, i deien: "mas 
fills desobedients I als eslranys m'han subjugada / per los 
Uurs mals regiments / cO.llcOrdia han gilada I el fortmenl 
I'ha avilada / de l regne amb deshonor", e tc., ele. Ja n'l1em 
dit alguns d·'aqucsI "mals regiments que gilen la concOr
dia", que arempten COntra la pau social, la justfcia, la ¡gual
Lal i la frtuerni!at deis ciuladans dc les lIles, per cen que 
20Q anys després de la Revoluci6 Francesa. N'hi ha molrs 
méS. Vegem-ne d'altres, ja que segons vOSles la vi<la ec nó
mka cont inua gn1cies a Déu, a la lIiure empresa i a l'eoono
mia de mercal, ves per on s'emparenta la teologia amb elli
beral-conservadurisme. No esmentar el nOm de Déu deba
des, Sr Cañellas. 

Anern a pams. Que el principi de tata política turÍSlica 
del Govern sigui la conf:ial\~ iLlimitada en la racionalitaL i 
la IOgica d l'empresa privada, que com lOthom sap lé com a 
única fila aconseguir el m:lxim benefici, aboca necessaria
menl a assumir el papcr ubsidiari del sector públic i a rc
nunciar a governar. Conseqüencia: malgrat les diverses me
sures transitories, en un any la Conselleria de Turisme ha 

vist presentar projectes d'hotels i apartaments que signiffi
quen un volum de 13.000 noves places turístiques; d'aques
tes, 5.000, és a dir, el 40% s'han previst a Menorca. Menor
ca, diuen els inversors, pero no aOO els empresaris d'hosta
leria - vostes també hauran rebut el telegrama el President 
de l' Associació Hotelera de Menorca, avui, demanant que 
el Cat:lleg d' Arees Naturals sigui aprovat rapidament per 
aguest Parlament i tengui vigor de llei -, ido bé, Menorca, 
diuen, ofereix enormes possibilitats de construir; l'última 
temporada va rebre 700.000 visitants i té capacitat, d'espai 
almanco, per duplicar aquest nombre, com Eivissa. Aixi, el 
Sr President deia que pensava situar 5.000 nous VÍSitants 
més a l'Illa, 750 va dir, 750.000. 

Per que, Sr President? Per que la creació de més oferta 
a Menorca, a Eivissa i a Mallorca guan és un fet la inhibi
ció vers aquestes zones massificades, desequilibrades i de 
preus més baixos que imposen els tours operadors? Aquí 
també segueixen camins bens diferents el seu discurs de 
contenció i la realitat expansiva, la lógica del lliure mercat 
torna a fallar per aquí i les mesures drastiques que podria 
posar des del Govern enfortint el-sector públic certament 
no serien populars, vosté també va dir a<;6, perque el seu 
Partit, si em permet el joc de paraules, el Partit Popular no 
li permetria aplicacar-les. 

Les Illes són barques diferents, deia vos te, metafora 
marinera, pero el rumb és el mateix, segur, perque és igual 
per a les quatre illes el vent de l'egoisme que bufa, és un 
vent que ens du a les penyes, al naufragi i cal redre~r el 
rumb, cal un cop de timó, pero els governs insulars - deIs 
Cansells, em referesc - encara en el cas que volguessin no 
podrien retrassar aquest rumb, perque amb la Llei de Con
sells Insulars se'ls va donar un petit timó i ¿sap, Sr Presi
dent, que en tost de regalar una vara de comandament als 
Presidents deis Consells Insulars potser hauria anat millor 
regalar-los també l'arjau, la canya del timó de majors com
petencies per poder decidir els propis planejaments urba
nísties, per ordenar el medi natural i el creixement d'oferta 
turística? Que n'ha fet el Govern deIs criteris per alaborar 
el Pla d'Ordenació del Medi Natural de Menorca, després 
de molts de mesos d'haver-se proposat pel Cansell Insular i 
res no haver-ne sabut? 

Anem al camp i facem via, pero no al camp de golf ni a 
l'agroturisme, turisme agre, ni als pares aquatics, sinó al de 
la baixada de producció agrícola d,entre el 6,7 o 7% i el 
descens de la població activa en un 26 des de l'any 83. 
Anem a veure si la tendencia de l'envelliment de la pinlmi
de poblacional continua al camp de les Illes, on han dismi
nuH 4.000 hectilrees de seca i el minifundisme augmenta. 
El President vol mirar-se en el mirall d'Europa; bé, l'estudi 
que ah ir va esmentar, L'avenir du monde rural, explica que 
es dificil que sobrevisquin les petites explotacions, cal que 
les grans perdurin i a~o s'aconsegueix evitant que es conti
nu! parceUant. Cam? Amb una llei d'unitats mínimes de 
comeu que estableixi la unitat minima rendible, perque 
Europa ha fet una opci6 inequívoca a favor del manteni
ment de la poblaci6 agrícola - aquí tampoc no som euro
peus en aixo - i aquesta apeió reclama una acció de govern 
en inversions, en formació per al pages que el capaciti a ser 
gestor del medi natural. 
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El objectius del Llibre Verd de la Conselleria d'Agri
cultura no han tingut ni tenen suficient reflex pressuposta
ri. Pensen impulsar l'electrificació rural? Recordam i ho la
mentam que en els pressuposts de l'any que ve es contem
pla per tercer any consecutiu l'electrificació de 45 finques a 
Menorca. Si el ritme és, ido, de 15 finques anuals i tan soIs 
a Menorca n'hi ha 300, haurien de passar 20 anys per abas
tir-les totes. Es ciar que abans de 20 anys, si continua la se
va política inalterable, en tost d'explotacions agrícoles ten
drem al camp prou residencies agroturístiques que en Iloc 
de complementar acabin substituint I'activitat agraria. 

'. Que faig demagogia? Troba que faig demagogia, Sr 
President? Sres i Srs Diputats, el President ha informat que 
1.000 hectarees de seca s'han transformat en reguiu. Ido bé, 
agafin vos tes una finca de seca, perforin un pou i obtindran 
amb tota facilitat una concessió d'aigües; l'ús pot ser agrí
cola o ramader, no importa, trossegin la finca en parcel.les 
de 4.000 metres quadrats o menys - seria iUegal, pero tam
poc no passa res -, hi edifiquin, per exemple, un galliner i 
construeixin un safareig: al cap d,e poes anys tendran viven
des de segona residencia, piscines, etc., tot delimitat per la 
Comissió Provincial d'Urbanisme com a nucJi urM de la 
zona. No és demagogia, és una reaJitat constatable a Mar
ratxí, a Palma, a Ciutadella, a Llucmajor, a Alaior; a~o no 
és Europa, Sr President, a0 és l'Argentina i els qui són 
menorquins sabran on em referesc. 

Política d'extinció d'incendis. Un exit, aquí sí que la 
concertació de serveis amb l' Administració Central ha fun
cionat, hi ha hagut menys incendis i amb menys inversions. 
Política d'extinció de boscos: Cap fracas, el Govem aconse
guira amb poc esfor~ i sense inversions extingir les masses 
forestals de les Ijts. -Sistéma per acabar amb els ecosiste
mes: la Llei del Sol Rústic, 50.000 me tres quadrats parcel.la 
suficient per edificar una casa en pIe boscatge i uns camins 
per arribar-hi, ja tenim l'ecosistema fragil d'un bosc rom
put i parceUal. 

Mentrestant, el Govern va fent i es preocupa de pren
dre mesures més o menys gestuals, s'imposen algunes san
cions per expedients d'il.legaJitats turístiques, urbanísti
ques, sanitaries i se n'arriben a executar fins i tot un 14%, 
liquidació de comptes del 1987, vet aqQí un altre exit. Par
lant d'exits, que n'han fet del famós Pacte Intersectorial 
anunciat amb bombo i platerets l'any pasSatcom a panacea 
de tots els maIs del camp i de la indústria? Enguany no -
n'hem sentit res. 

Gairebé ha passat de peus puntes sobre el tema indus
trial, Sr President. Les indústries tradicionals continuen 
subsistint amb prou dificultats. Quantes fabriques han tan
cat aquests darrers sis anys? El Sr Ricci ho deia, malgrat 
l'esfor«; que es fa en disseny, moda i comercialització, la for
ta competencia de la bijuteria groga, per exemple, és un 
problema real. L'única indústria que ha sobreeixit, encara 
que a Eivissa comenci a entrar en recessió, és la indústria 
de la construcció, perdonau el rodolí, demostració palesa 
que el motor de l'economia no era tant l'hostaleria, sinó la 
construcció, que en reaJitat actua com a motor, no com a 
motor industrial, sinó com a motor cancerigen, és a dir, 
d'especulació sobre el territori. 

Mala política de sol industrial es deu haver impulsat 
quan els preus aconsellen els empresaris a edificar en sol 
rústic i per interés social que vos tes mateixos declaren que 
obtenen terrenys a preus més barats. Es dóna la paradoxa 
que el sol industrial a determinats poligons - i ac;o s'ha 
comprovat - costa més ear que el de primera línia vora mar. 
Demagogia? No ha die jo, ha ha escrit la petita i mitjana 
empresa, ha ha dit PIMEM. 

En vols més? Fa un any el President va anunciar que 
dins el ereixement global de I'economia insular, el sector 
industrial mantendria el nivell d'aportació al produete inte
rior brut de les IlIes. Basta Ilegir les dades del mateix Insti
tut Balear d'Estadístiea per comprovar que no ha estat així, 
que continua decreixent. Ho lamentam. 

El que sí creix és el problema de I'aigua potable, la sa
linització deIs pous, no cal dir els 3,5 grams per litre a Ei
vissa, a Palma entre 1 i 1,8, quan el límit de potabilitat de 
la Comunitat Economica Europea és de 0,25 i el de I'Estat 
Espanyol és de 0,35, pero ereixen les perforacions. En defi
nitva, Sr President, el creixement té uns límits i els sobre
passam. No se li acut al Govern que eal promoure la decla
ració d'aqüífers sobreexplotats? Sí que se Ji acut, pero en
tremaliats que són, no han presentat el Projecte de Llei de 
creació d'organismes de conea o Junta d'Aigües, encara que 
ho ha dit sovint el Conseller d'Obres Públiques, mentre el 
Govern de Madrid - i amb a0 també troben una excusa -
no transfereix més competencies en aquesta materia preci
sament perque no tenen constituida per llei o per no llei la 
Junta d'Aigües, vet aquí un joc de tennis, un llu~ que es 
mossega la cua. 

Ja n'hi ha prou, ido. Quan els convé sí que hi ha acord 
amb l'Administració Central, models de turisme, camps de 
golf, ports esportius, Cabrera, silencis cümplices sobre pre
carització de lloes de treball, sobre nuclearització de les 
IIles per presencia de vaixells de guerra, etc., etc. Per a~o 
no entram avui a debatre profundament el tema de la refor
ma de l'Estatut, per bé que hi farem una referencia. Creu 
seriosament que l'Autonomia és já un sentiment dins el cor 
deIs ciutadans i una idea arrelada en el cap de molta gent? 
En dubtam i el Govem s'estima més no dir-ho, s'estima 
més no saber-ho, si no fas aixÍ hauría complit la Proposició 
no de LIei que va presentar el nostre Grup i que va aprovar 
el Parlament per analitzar els cinc anys d'autogovern, en 
minúscules, i que instava a elaborar una enquesta sobre el 
grau de coneixement de les institucions autonomiques i 1'0-
pinió que mereixen. 

No han fet res de tot a0, no ho han fel. Es més, I'ex
periencia ens permet dubtar fins i tot del sentit autonomis
ta del Govem mateix, un Govern que sembla haver projec
tat Beis per gaudir de violar-les - el cas escandalós de la 
Llei de Normalització Lingüística, també li ho ha dit el Sr 
Quetglas -, que no demostra tenir cap altra idea de país que 
no sigui una idea de molt poca volada i aquí, sense gaire es
for«;, podrfem aplicar cinc adjectius desqualificatius que 
m'estalviaré de dir perque el temps s'acursa. 

Un Govern que no té idea de país ni impulsa altre pro
jecte que el d'oferir seguretats, ho deia voste també ahir 

-
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IIÚgdia, potser tindrA molts de vots, pero no crearA hege
monía, no genera el díscurs intel.lectual, moral i polític ca
pa~ de donar en tot moment la més Amplia i cabdal respos
ta a les necessitats reaIs del més ampli segment de la socie
tat de la nostra comunitat nacional, cultural i política. 

La classe dominant que també representa aquest Go
vern, a~ sí, és prou astuta per mantenir el seu domini de
predador, poc li importa que vagi desapareixent la llengua 
catalana i el patrimoni cultural multiseeular, base i raó de 
la nacionalitat. Ni un mot de protesta davant la tallada de 
les emissions de TV2 en llengua catalana, tant com n'ha
vien parlar quan la sil uació era justament inversa; cap mo
del propi de miljans de comunicació. cap mesura efectiva 
contra l'es poli i dcgradació deIs monuments arqueologics i 
elnologics, ni per enfortir tampoc la consci~ncia nacional i 
cu lLUral. ConUnuam costa avall cap a la desaparició coro a 
poble, cap al no-res, i ens dol. 

Vost~ són tal vega da indiferents a la desafecció de la 
gent - i especialment de la gent jove - a la nostra propia 
!lengua? No veuen que el 'gran objectiu per poder fer una 
recomposieió de la nostra soeietat ha d'anar per una Iínia 
superior a les bases estrictament culturaIs clAssiques per 
passar a unes bses molt més económiques i quotidianes? 
Passar del nacionalisme patrio tic - em sap greu que ara no 
hi hagi el Conseller Sr Forcades - a una practica naeionalit
zadora vol dir que cal vincular el sentiment nacional amb la 
vida quotidiana, el car()cter global de la vipa cel.lectiva. Cal 
veure com arriben als ciutadans i ciutadanes els resultats de 
l'acció de Govern i com experimenten millors cotes de be
nestar els veins del lonquet, del CasteIl, del Polígon de Lle
vant, de la Penya d'Eivissa, de Formentera. Per que? Per
que els gran deficiLS olen ser a les barriades, eIs recoman 
un estudi fel pels seus serveis hidraulics per veure quins 
s6n cls punts que tenen pitjors problemes en salinirzaci6 
d'aigües a Palma de Mallorca, per exemple. Veuran com to
ca de prop aquest sistema periferic. 

Tema molt important, ido, en que la passivitat d'un 
Govern esdevé més desesperant a causa de les urg~ncies. 
No ba ta apropiar-se d'iniciaLives d'allri mitjan<;anl subven
cions per justificar una poHtica d'acció social; bé esta el 
conveni amb Cnritas a partir d'una esmena preeisament del 
nostre Grup al. pressuposlS del 87; benvinguLS els convenis 
amb UNAC i AMADIP per a ajuls a disminucions, pero els 
deficits no s'han cobert i a0 hauria de ser una acció priori
taria del Govern. Son Tugores, centre de disminults pro
funds, fa cinc anys que parlam d'aquest tema; per cert, hem 
deixi dir i tal vegada estaran més contents en aquella banda 
que també hi ha d'haver aportació estatal, el Fons de Com
pensació Interterritorial li va donar un pessic per a aquest 
centre. 

Pla Quadriennal d'Acció Social. Scgons la llei s'havia 
d'haver presentat el mes d'abril, l'esborrany actual ha me
reseut el rebuig generalitzat deis col-leetius implicats, enca
ra no s'ha presentat. 

Tercera edat, clubs on la gent es reuneix els capves
pres, pero ¿i les mini-residencies? Els gran defieits són a les 
barriades, repetim, i a les ciutats grans, pero en aquests in-

drets no és tan [aeil fer demagogia, no és tan faeil fer elee
toralisme. 

Drogodependencies, tampoe aquí no hi ha projeete 
propi. Per que no han presentat cap projecte per incloure 
en el Plan Nacional de lucha contra la droga i obtenir així 
potser més recursos? Vaig rapid: Borsses de pobresa, calaix 
de sastre on han anat a parar totes aquelles partides no 
adscrites a programes, cal que s'expliqui a que es destinen 
aquestes borsses, cal saber si la primera Comunitat Auto
noma de l'Estat Espanyol en renda per capita sera capae; 
d'establir aviat i per liei el Fons del Salari Social, cal veure 
que passa amb les pensions assistencials a la nostra Comu
nitat Autonoma. Ens hem de quedar amb les 20.000 pts i la 
burocrAcia deIs temps anteriors, del franquisme? No s'ha 
elaborat una normativa propia i no hero sabut fugir de les 
pautes que dicta Madrid. A vost~ no eIs agraden, a nosal
tres tampoc, pero en definitiva, tenint oportunitat i compe
tencia per fer, no ho hem feto 

Quan el President parlava d'un 10% d'inversió social, 
jo li vull puntualitzar que s'inclouen 1.300 milions de la 
partida de pensions assistenciaIs, que és una partida finalis
ta i rebuda directament de I'Estat; per tant, anem a veure si 
redimensionam i arriba m al 6% que la Llei d' Acci6 Social 
li obliga a posar. En definitiva, l'acció en materia sanitAria 
mostra una incapacitat o manca de voluntat per fer concer
tacions amb l'INSALUD. CIar que voldríem que les com
petencies de l'INSALUD vinguessin a la Comunitat Auto
rtoma, pero, Sr President, allo que puguem fer fem-ho ara i 
estarem legitimats per demanar més competencies. 

Ahir migdia, rellotge en mA, voste dedicA gairebé la 
meitat del seu parlament a queixar-se de les poques compe
tencies del seu Govem per arbitrar solucions als múltiples 
problemes que tenim. Reclamava el dret constitucional que 
empara els pobles de les illes a augmentar el sostre compe
tencial de l'Estatut, fins i tot el dret a reformar-lo. Hem 
constatat sovint eIs defectes de la finan~ció autonomica, 
fonamentada políticament en una cosa tan feble com és 
una negocia ció xereca i un acord de cavallers, vos té ja em 
perdonarA. Sapiga que en la defensa d'aquests i de tots els 
drets fonamentals, el nostre Grup sempre serA en primera 
Hnia, sense cap fermall ni hipoteca, pero sapiga també que 
no ens deixarem manipular per victimismes ni per cants de 
sirena. 

El Govern de les Illes Balears ha de ser un Govern 
amb majúscula. Tanmateix no n'hi ha prou a exercir com
p'etencies que ens corresponen, les volem totes, pero s'han 
d'exercir a favor deis pobles de Mallorca, de Menorca, d'Ei
vissa i de Formentera en un projeete comú de llibertat, so
lidaritat i democracia. 

Moltes grAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, se suspen la Sessió per quinze mi
nuts. 

EL SR PRESIDENT: 
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Sres í Srs Diputats, recomen<;a la Sessió. 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Portaveu Sr Francesc Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. Sr President de la Co
munitat Autonoma. 

Comen<;aré per allo que cree que més ha silenciat en el 
seu discurso Voste ens deia, quan era aspirant a President 
de la Comunitat, en el Debat d'Investídura, pel juliol del 
87: "Hem de lamentar que els Consells Insulars no hagin 
pogut aconseguir encara el grau de desenvolupament desit
jable en aquests tipus d'institucions d'ambit balear", i més 
envant afegia "fins que no aprovem aquesta !leí - es referia 
a la Llei de Consells Insulars - la nostra autonomia conti
nuanl incompleta", i aprovada la llei, aprovada la llei fa set 
mesos, obstru"ides totes les iniciatives per aplicar-la, ve ahir 
i ens diu: "el desplegament legislatiu previst a I'Estatut ha 
finalitzat, la part fonamental s'ha acabat", i tomam a recor
dar quan ens deia en el Debat d'Investidura "és decisió del 
meu Grup - i del seu Govem - dur endavant una legisla ció 
tan generosa i realista com faci falta". Si creu que he tret 
qualque paraula del context, ho digui a la seva replica. 

Sr President, ara ja sabem per que el procés de trami
tació de la Llei de Consells Insulars va ser tan llarga: per
que no hi havia ni hi ha cap voluntat ni cap intenció de des
centralitzar la Comunitat, perque es traetava únicament i 
exclusivament d'un insularisme purament verbal. Per la via 
deIs fets es buida el contingut de I'Estatut d'Autonomia del 
1983, s'aplica un model de concentració de poder que no 
respon ni a la letra ni a l'esperit del nostre Estatut d'Auto
nomia, en perjudici de les institucions insulars. Es més: 
s'intenta - Projecte de Llei de Carreteres, Projecte de Llei 
de Disciplina Urbanística - un lamentable procés de recu
pera ció de les escassíssimes i minvadíssimes competencies 
que el Conse!l General Interinsular va delegar als Consells 
Insulars. 

En set mesos de vigencia de la tan desitjada Llei de 
Consells Insulars no hi ha hagut cap iniciativa del Govern 
per aplicar-la; és més, les dues iniciatives existents del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA en materia d'urbanisme i 
en materia de carreteres es troben congelades, no interes
sen, els Consellers no les volen, les obstrueixen per no ha
ver de manifestar clarament quines són les seves posicions, 
que, per altra part, són transparents. No hi ha un projecte, 
un disseny de la Comunitat cap endins i si n'hi ha qualcun 
no l'expliciten perque és radicalment contrari al model cen
tralitzador de l'Estatut d'Autonomia del 1983. Ves per on, 
Sr President, tan insularistes com eren vostes! 

El seu discurs d'ahir en ses dues terceres parts - més de 
la meitat en qualsevol cas, ja ho han dit altres Portaveus 
que m'han precedit en l'ús de la paraula i de la tribuna -
praeticament es resumeix en una idea senzilla: el Govem 
conservador de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears 
s'oposa al Govem Socialista de l'Estat Espanyol. Es un joe 
d'oposició entre institucions, és un joc perillós perque apel. 

la sempre al localisme i a la insularitat. Pagam molt i re
bem poc i, clar, tothom voldria pagar manco; Madrid i 
Brussel.1es ens discriminen i, cIar, tothom voldria tenir un 
tractament especial; no podem fer res perque no tenim 
competencies, i amb aixo tractam d'encobrir les pro pies i 
grans deficiencies de la gestió autonomica. 

No és un discurs constructiu ni racional, Sr President; 
el podria fer qualsevol Ajuntament, qualsevol Administra
ció local: cap institució no té fans il.limitats, tates tenen re
cursos escassos; cap institució no té competencies il.limita
des, totes tenen competencies acotades, competencies mol
tes de les quals són concurrents, competencies que són 
compartides, pero aquestes manifestacions resulten cIara
ment sagnants quan veim tudar, perdre importants inver
sions estatals a les Illes Balears per manca de visió, per er
ror o jo no sé si per purs interessos inconfessables, pero 
1.800 milions de pessetes d'inversió en una planta potabilit
zadora a Eivissa per part del Ministeri d'Obres Públiques 
perduts, un projecte que el Govern havia incIos en aquell 
Pla Extraordinari d'Inversions perque el considerava ur
gent, prioritari, i no hi ha cap dubte que ho és; que el Par
lament - a proposta del seu Grup, crec recordar - el mes 
d'abril d'enguany vam aprovar per unanimitat sol.licitar al 
Ministeri d'Obres Públiques la declaració d'interes general, 
que va ser aprovada pel Conse!l de Ministres com a mesura 
de caracter excepcional el mes de juny i després tot es tuda 
perque la nova majoria conservadora del municipi d'Eivissa 
s'estima rnés construir-la pel seu compte, s'estima més que 
siguin els ciutadans d'Eivissa que paguin la planta i no els 
Pressuposts Generals de I'Estat. 

¿Com ha qu~at aquest Parlament, amb la seva unani
me petició, sabent, com sabíem tots, perque aquí ho van dir 
els representants del seu Grup i del Cansell Insular d'Eivis
sa, que aixo s'aplicaria com es fa a Canaries, mitjan<;ant un 
conveni en el qual hi hauria algunes aportacions de l'Ajun
tament a fer, que no eren altres que cedir els terrenys, que 
fer-se carree del manteniment i renunciar, precisament, a 
l'adjudicació a una empresa privada de la planta potabilit
zadora? Perque la raó de ser de1es mesures excepcionals, 
fora d'un Pla Hidrologic que encara no existeix, era la ne
cessitat urgent que fos sufragada per I'Estat aquesta impor
tantíssima inversió pública, pero no, s'ha volgut encarregar 
a una empresa privada. S'ha adjudicat la planta, bon negoci 
per a quaIcú, mal negoci per als ciutadans d'Eivissa, que a 
través de les tarifes hauran de pagar una construcció i ex
plotaeió que hagués anat al cent per cent, integrament a 
fons deIs Pressuposts Generals de I'Estat. 

Que hi farem? Els altres, Madrid, són molt dolents; 
vos tes, el Govern conservador de les Illes Balears, són moIt 
bons. 1 el seu exercici del pOder aqui? Després de sis anys, 
podem assegurar que en materies elaus de la seva responsa
bilitat - Turisme, Territori, infrastructures - hi ha un desgo
vero complet. A la gran estafa urbanistica dels anys 60, que 
podem imputar al centralisme i a la dictadura, ara hi hem 
d'afegir la nova gran estafa, fracls deIs anys 80, i aquest en 
democracia i amb autonomia. 

Si hi ha o no hí ha erisí turística és una discussió bizan- J 
tina,les coses no van com anaven, vost~ mate;x ah;r va dO>" • ~ 
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nar xifres, un reducció del 15% al producte turístico La Me
moria Economica i Financera deIs Pressuposts Generals 
per a l'any 90 de la Conselleria d'Economia i Hisenda, es
mentada repetides vegades per diversos oradors, diu tex
tualment: "El resultat és la massificació, la degradació del 
poder adquisitiu del turisme visitant i la paulatina desapari
ció del nostre únic recurs natural vendible, la naturales a i 
el paisatge, que fins avui, cada vegada en menor mesura, 
constitueixen el tret de les nostres illes". 

S'ha d'estar d'acord: Massificació, creixement excessiu, 
excés de places de tot tipus, destrucció deis espais naturals 
condueixen necessAriament a un turisme de baix nivell de 
despesa que dÓna com a conjunt una escassa rendibilitat i 
un escAs futur al nostre model turístic si no es redre~ la si
tuació, i es pot redre~r, pero no es fa la poHtica per red re
~r-la. 

Un baix nivell de despesa - és una qüestió suficient
ment documentada -, retrocedint any darrera any en termes 
reals dins una dinAmiea d'enviliment de preus, amb baixcs 
de preus de contraete, amb descomptes importants fora de 
contraete bé en moneda bé en allargament de les estances, 
dues setmanes per una, tres setmanes per dues. Es necessa
ria una política que permeti pujar aquestes 5.000 pessetes 
per dia, coro a maxim, que deixen els turistes, i aixo exigeix 
la rehabilitació integrada de les zones turístiques. 

Deia el Sr President que 8 milions d~Huristes, aproxi
madament, els hem de dur a 15.000 pts per turista i dia. Sr 
President, posats a somniar, per qu~ 15.000 o no 25.ooo? 
Que té més, si no hem canviat en cap moment la corba des
cendent els darrers vint anys, si es continua degradant una 
any darrera l'altre la despesa diaria d'aquests turistes? 
Quinze mil pessetes per dia. D'on treurem aquests 8 mi
lions de turistes a 15.000 pts per dia? PasSaríem de 400.000 
milions de produete turístic a 1 bi1ió 200.000, aixo és fabu-
1ós, és meravellós, si vost~ té realment aquest fÓrmula ens 
l'exposi, COm podem passar a tenir aquest nombre de turis
tes, per bé que d'alua banda ¿qu~ ens importa el nombre 
de luristes?, el nombre de turistes no és definitiu de res, 
pot ser sigui l'única cosa que són capa~s de controlar, per 
les entrades de l'aeroport. Nosaltres no venem nombres de 
turistes, nosaltres venem pernoetacions, venem estades, el 
que ens interessa és que hi hagi la maxima ocupació i que 
no hi hagi un increment de les places turístiques actuals pel 
mal que produeixen al conjunt. Hem d'incrementar, per 
tant, el nombre d'estades amb aquest manteniment, pero, 
de fet, que es produeix? Es produeix un creixement desbo
cat de la planta hotelera, de la planta turística: 15.000, 
20.000. 25.000 places cada any. 

Inversió en modernització? Insignificant, inapreciable, 
gens significativa, i el President diu "i aixo a pesar deIs De
crets reguladors que - segons eH - han assimilat eIs promo
tors". No senyor, no és aoo, aixo com a conseqü~ncia deIs 
45 dics del 1987 d'orgia i amnistia quan es va passar deIs 30 
als 60 metres per pla~ i, a més, al marge de tots aquests 
Decrets i Llei reguladora, perque voldría que em digués, 
d'aquestes 20.000 places que sembla que s'acabaran de 
COnstruir dins el que queda del 1989 fins al comen~ment 
de la temporada proxima, quantes n'hi ha, Sr Presiden!, se-

-

nyors membres del Govern, que es facin d'acord amb la llei 
de 60 metres quadrats per pla~. Es una dada important, un 
nombre insignificant. 

El turisme s'estronca o baixa, pero la renda, el produc
te interior brut creix: el 7 i mig del 87, el5 i mig del 88, el4 
del 89, pero és que e14 és molt, el4 és moltlssim, un creixe
ment alt, és el creixement de tot Espanya, que té un creixe
ment molt alt, podríem dir el mateix de les llles Balears, és 
el creixement del lapó, superior al deis Estats Units, Ale
manya, Gran Bretanya o Mercat Comú. D'on ve, aixo? 
Com és possible? Com es produeix aquest creixement tan 
important del producte interior brut amb un turisme que 
s'estronca, que s'estanca, que s'atura? 

La construcció especulativa, que no respon a realitats, 
sinó a expectatíves que, amb una expressió que jo crec afor
tunada no sé si d'un d'aquests que vost~ qualifica d'auguris 
d'experts, Alenyar diu que el cotxe de l'economia regional 
es mou a punt mon, costa per amunt, a gran velocitat i diu: 
i aixÓ com pOl ser? Aixo és l'especulació, aixo són les ex
pectelives, és la febre de l'or de l'any 92, aixo condueix la 
nosLra Comullital a uns ereixements perniciosos, uns crei
xements que no són racionals. 

Hi ha un estudi que supos que vost~s coneixen, un im
portant estudi de recerca i de prospecció, probablement 
l'únic que s'ha fet fins ara en aquesta mat~ria, que es diu 
Balears. model 2.000, que ha fet-. .,i que eIs professors, eIs 
t~cnics o els economistes que l'han fet són variatS - Ale
nyar, Parellada, Aguiló, Navinés, Sastre, Mascaró, Flexas, 
etc - on s'estudien els diferents escenaris del creixement de 
la nostra economia a la proxima d~cada i diu: "Per sobre 
del creixement del 3% del producte interior brut, la forma
ció bruta de capital no és ja compatible amb la conservació 
del territori. La conservació adequada del territori, cosa 
que avui a Balears no es pOI deixar de tenir en compte, im
plica estabililzar el nombre lotal de places turlstiques a la 
vora de les 500.000. Suposant que I'excés d'inversió ... ", etc., 
etc., i diu al final "resultaria que l'any 2.000, amb un creixe
ment de l'oferta superior al 3%, es disposaria a les Illes 
d'un milió de places LUrfstiques" i aquest és el camf que 
duim, amb aquesls creixemenLs d'aquests darrers anys i 
aquesL creixenlem del daner any anam c1arament cap al mi
lió <le pIaces turístiques en una decada, amb el que aixÓ su
posa de trencamenL definitiu de lots els nostres equilibris. 

Quins són aquests equilibris que cal preservar? El sa
crifici innecessari de l'agricultura i de la nostra indústria 
tradicional; volem l'exist~ncia d'un sector agrícoia, hem 
passat del pacte solidari, del Pacte Intersectorial a una des
pectiva passada sobre l'agricultura a una valoració d'una 
agricultura sense remeL Es va deteriorant la qualitat turís
tica, disminuint un any darrera "altre, com ja deia la despe
sa, consumint els espais naturals, s'incrementa l'estacionali
tat, es va inadequant el nostre creixement a les disponibili
tats de ma d'obra propies, pitjora - és un tema que també -
s'ha de recalcar - la distribució de la renda regional dins la 
nostra Comunitat. 

Anam cap a un consum suIcida d'espais naturals, par
lem-ne, és una política inalterable ens deia el President a-



2514 DIARI DE SESSIONS / Núm. 70 / 14.15 i 16 de novembre 1989 

hir. S'ha dit i es repeteix cada día que el Parlament té con
gelar el Cataleg d'Espais Naturals i aixo mobilitza una opi
njó contraria a aquest Parlament amb majúseula i d'aquÍ 
vénen aquests telegrames eom el que mostrava el Sr López 
i que jo també tene, me l'han donant avui mateix, i quan un 
sent a dir que el Parlament té congelat el Cataleg d'Espais 
Naturals, la primera reacció és sentir-se Parlament i dir: 
no, no el tenim congelat, feim feina, avan~m molt, com si 
haguéssim de defensar els altres Grups Parlamentaris, com 
si haguéssim de crear una imatge unitaria del Parlament 
qua n per la seva mateixa naturalesa és plural. 

Dones no, senyor, és cerL, s'avan~ poc, pero per que 
s'ha avan~t poc? Per la mala fe del Govern, en primer lloc, 
per la mala fe del Govern, que ha rem~ un document p~
sim, voluntariament confús, amb voluntat de fer-lo inapli
cable. Ha enviat un document impossible, impossible d'a
provar i impossible de denegar, supos que ho varen pensar, 
perque vost~ són gent que les pensen totes, ja tenen prou 
feina per desfer l'embolic que els enviam.· 

Es un document grMicament il.legible, en fotocOpies 
reduldes, pero a<;<) rai, soIs amb el pobles urbans, soIs amb 
els urbanitzables amb pla parcial executat inclosos dins les 
delimitacions d'espais a protegir. A més, és cert que els 
Grups Parlamentaris de la majoria han tingut congelats du
rant molts de mesos els treba]]s de la Ponencia d'Espais 
Naturals. EIs partidarís de treure com més prest millor eIs 
pronunciaments del Parlament, que a<;<) és el que tenim en
carregat fins ara, no tenim ni la presidencia del Parlament, 
ni la presidencia de la Comissió d'Ordenació Territorial, ni 
la majoría a cap Ponencia ni Comissió; tampoc no tenim, 
per tant, la més mínima responsabilitat en el ritme deis tre
balls, anam a les reunions a les quals ens convoquen, apor
tam les propostes i per a<;<) va endavant al ritme que va. Hi 
anira fins al final? Nosaltres no ho podem dir, nosaltres no 
ho sabem, vost~ tenen la paraula, vost~ tenen la possibili
tat de fer arribar al final aquest Cataleg tantes vegades es
mentat. 

Pero a part d'a<;<), el Govern tampoc no hi té cap inte
r~. Des de maig fins al mes de setembre, per iniciar la sus
pensió de planejament que el Parlament li va aprovar, que 
per arribar al mes de maig havíem passat més d'un any 
d'obstruccions, de demores, de perllongaments perque no 
hi havia manera d'arribar a asseure's a plantejar exacta
ment quines eren Is mesures cautelars que s'havien de 
prendre i quan arriba a prendre aquesta decisió, la decisió 
de suspensió de planejament en base a un acord del Parla
ment que nosaltres consideram insatisfactori - perque el 
considera m insuficient, pero que s'apliqui, per curt que si
gui, que s'aplíqui -, amb que ens trobam? 

Ens trobam que el Govern inicia aquest suspensió de 
planejament i amb fa amb la major desgana, creant la mm
ma confusió en els municipis, no delimita les arees que se 
suspenen, tornen a apareixer sois urbans, soIs urbanitzables 
i plans parcials dins les zones que es volen protegir; arees 
suspeses i que ja tenen un nou plantejament en vigor fa un 
any tomen a apareixer per al gran desconcert dels munici
pis; es proposa la suspensió d'Arees que dins el seu Pla Ge
neral tenen una magnífica protecció com a Arees Naturals, 

la qual cosa deixa en la més absoluta confusió els Ajunta
ments que ho reben i que pensen que el Govern esta dins 
una línia logica i resulta que esta en una desganada acció 
burocnltica que trata d'embullar la troca al maxim fins al fi
nal. Aquest és el sentir de la seva política inalterable que -
efectivament, Sr President - no ha canviat gens aquests dar
rers temps, és inalterable. 

Durant les darreres setmanes i com a conseqüencia de 
la pressió popular per a la defensa de Cala Mondragó, s'ha 
pretes lligar l'aprovació de dos projectes d'urbanització 
amb la tramitació en el Parlament del denominat Cataleg 
d'Espais Nalurals i a<;<) només pot ser qualificat de desver
gonya, perque el Govern no ha enviat mai al Parlament un 
CataIeg perqué l'aprovi, ti doni una vinculació jurídica, el 
converteixi en una planifica ció vinculant, sinó simplement 
per demanar el seu pronunciament, pero si protegir Cala 
Monragó costa 2.000 milions de pessetes, Sr President, com 
sembla per les noticies de darrera hora que vost~ han di
fas, aixo no és el resultat de cap situació heretada previa al 
seu accés al Govern. 

Vostes van rebre Cala Mondragó neta de tot condicio
nament jurídic, el Centre d'Interes Turístic Nacional que 
aquell Govern d'UCD, Sr Pascual, va aprovar en el darrer 
Consell de Ministres després de ser derrotat i erradicat del 
mapa polític, l'any 1982, va ser anul.lat pel primer Govern 
Socialista, l'any 1983, com a conseqüencia, certament, del 
recurs que el Consell General Interinsular va aprovar a 
proposta deIs sociaJistes, a proposta del grup de Consellers 
socialistes, Sr Pascual, repassi les actes, pero bé, en qualse
vol cas el Consell General Interinsular:" 

, ~~I .. ... 

Vos tes van [ebre Cala Mondragó neta de tot condicio
nament, la responsabilitat que els plats romputs de Cala 
Mondragó costin avui 2.000 milions de pessetes és exclusi
vament seva, van rebutjar una proposta socialista fa cinc 
anys, el mes d'octubre del 84, per declarar-la Area Natural 
d'Especial Interes quan encara no s'havien aprovat les nor
mes subsidiaries de Santanyí. Era el moment perfecte, ide
al, idoni, aquest moment que no· es repeteix mai més, el 
moment magic. No ho van voler fer, van fer costat als urba
nitzadors, ara sembla que sota la pressió de I'opinió públi
ca, deis partits poHtics, deIs col.lectius de defensa de la na
turalesa, de part del seu mateix Govern potser, el Govern 
ha optat a la fi per la protecció integral de Cala Mondragó. 

Estan d'enhorabona, Sr President, és una victoria molt 
important, pero els ciutadans de les IlJes Balears ara hau
ran de pagar un minim de 1.500 milions de pessetes més 
del que haurien pagat fa cinc anys. Aquella desgraciada vo
tació, aquella solidaritat amb els urbanitzadors de fa cinc 
anys costa 1.500 milions de pessetes al poble de le Illes Ba
lears, aquesta és la diferencia, aquesta l'haurien de pagar 
vost~. Si aplicassim els seus raonaments a determinades 
arees que han fet públic i repetit reiteradament, aquests 
1.500 milions els haurien de pagar de la seva butxaca. 

Aquest és el tipus de gestió que vostes fan: 1.500 mi
lions de pessetes més a Cala Mondragó que no haguéssim 
hagut de pagar rany 1984 o el 1985; 1.800 milions de pesse
tes perduts a la potabilitzadora d'Eivissa: Així s'adminis-

i 
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tren els sempre escassos recursos, certament, de la Comu
nitat Autonoma, aíxí es fa la política en aquestes illes, sen
se limitació de creixement en tots els instruments disponi
bles, municipals, que acaben sempre en el Govem, perqu~ 
del Govem és la Comissió Provincial d'Urbanisme de la 
Comunitat Autonoma que aprova tot tipus de decrets, lleis, 
el Pla Director de l'Oferta Trfstica, les Direcrius d'Ordena
ció Territorial, mesures cautelars, etc .. Sense limita ció de 
creixement, utilitzant al mmam tots els instruments, sense 
una rigorosa defensa de la naturalesa, sense una protecció 
autentica del medi rural, del sol rústic, continuara baixant 
la despesa turística diaria en una espiral infernal que no ha 
fet més que comen¡;ar. 

La situació té remei, hi ha solució, pero aquest Govern 
ha tocat fons, la seva no és una política de contenció de 
creixement, la seva no és una política de planificació, no és 
una política de protecció d'espais naturals, no hi creuen, 
per aixo quan ho diuen sona a fals i com que no hi creuen, 
no ho fan, i si ho fan, ho fan de tan mala gana que se'ls no
ta completament. 

Pero no tot és turisme, construcció i especulació. Hi 
ha altres sectors economics, hi ha altres necessitats socials. 
L'agricultura decau, sembla que ja la donen per irremissi
blement perduda, pero encara no s'han abordat les refor
mes jurídiques precises per acabar amb sistemes tan arcaics 
com els de la societat rural menorquina, la mitgeria, que no 
afavorix gens que els joves vulguin dediqli~se a l'activitat a
graria i ramadera. El pagés continua poc preparat perque 
vos tes no han fet cap esfore; per a l'aprofitament i la utilit
zació de les aigües procedents de les depuradores urbanes, 
pero no tan soIs el pages no esta prou preparat, l' Adminis
tració Autonomica no ha estudiat la qüestió a pesar de la 
resolució del Parlament de fa dos anys de posar en marxa 
un centre pilot d'experimentació de nous reguius. 

El Pla de Reindustrialització, pe¡;a fonamental de la 
política industrial del Govem, aprovat fa tres anys, tres 
pressuposts per mig, quin era el seu objectiu? Mantenir, en 
una primera etapa, i la següent augmentar la participació 
de la indústria en el producte interior bruto Continuen bai
xant un any darrera I'altre la participació i la productivitat 
de la indústria, han fracassat amb el Pla de Reindustrialit
zació, és necessaria una nova política. 

La política cultural es limita a una obsessiva recerca de 
la imatge, accions irrelevants són objecte d'un formidable 
desp~egament publicitari amb quantioses despeses als mit
jans de comunicació social, pero tot aixo, analitzat freda
ment, és un muntatge inconsistent, darrera la imatge no hi 
ha substancia. 

Quan I'any 83 es constituí la Comunitat Autonoma de 
les Illes Balears, les deficiencies d'infrastructura cultural 
eren el fruit logic de quasi quaranta anys d'una dictadura 
que havia fet de la cultura un enemic a abatre; després de 
sis anys d'autonomia amb plenes competencies culturaIs, 
¿que ha creat el Govern conservador que no sigui amb l'ac
ció conjunta de I'Estat, deIs Consells Insulars o deis Ajun
taments? Quines Cases de Cultura? Quins museus? Quíns 
centres culturals ha creat la Conselleria de Cultura? Aquí 

-

hi ha compet~ncies, pero cap projecte solid de futur, només 
imatges evanescents creades, aixo sí, a for<;a de grans despe
ses pressupostaries. 

El pla quadriennal de serveis socials de la Llei d'Acció 
Social que voste alabava ahir, que ja té dos anys i mig i que 
donava dos anys - termini dilatadíssim - per ser elaborat, 
continua sense fer. El desinter~ del Govem en aquesta 
materia és manifest, basta veure l'informe de base elaborat 
per encarrec del Govern, dolent, desinformat, sense partici
pació, sense directrius ni criteris superiors. Desinter~ en 
l'aplicació de la llei d'Acció Social, desinterés per les ac
cions concretes en materia d'Acció Social, cap aportació 
economica de la Comunitat Autonoma al pla concertat 
amb el Ministeri d'Assumptes Socials, que pertoca ser amb 
participació de la Comunitat. Tot descansa sobre l'esfore; 
deis Consells Insulars i deIs Ajuntaments. 

No ens parli deis 2.000 milions de pessetes, perque ja 
han dit eIs altres oradors que inclouen la gran nomina i que 
és una transferencia de caracter finalista. El deficit de resi
dencies de la Tercera Edat assistides i per a invalids es ma
nifesta quan vost~ mateixos reconeixen en el Pla de Salut 
Mental, que ja hem alabat en el seu moment, la seva neces
sitat, i en materia de drogues continuam mancats d'un Pla 
Territorial de Drogues, no existeix un document que les al
tres Comunitats ten en que estableixi les accions a desenrot
llar amb atenció primaria en granges i en rehabilitació, 
s'actua poc, descoordinadament i amb escassos recursos. El 
Govern descarta, sembla que definitivament, l'exercici de la 
competencia en promoció de salut, quan tothom sap que 
rúnica manera real i positiva d'assegurar la prevenció de 
les toxicomanies és l'educació per a la salut a l'escola. 

Es declinen les pro postes que el mateix Grup SOCIA
LISTA ha efectuat per crear un' servei de farmaco-vigilan
cia que permetria coneixer i controlar l'evolució del con
sum de determinats farmacs. Es parla, s'abusa de parlar de 
la delinqü~ncia i de la inseguretat mentre la desidia i la ne
glig~ncia enerven l'exercici de les seves competencies i res
ponsabilitats. El Pla d'Ordenació Sanitaria és ignorat, s'ac
tua sense cap planificació, puntualment; la inspecció sani
taria és deficient; metges, menescals, apotecaris infrautilit
zats; la remodelació organitzativa i funcional deis cossos 
d'inspectors sanitaris mai no arriba, mai no s'afronta. 

D'aquest ritual, d'aquesta litúrgia parlamentaria que 
anualment celebram entre Tots Sants i el Dijous Bo, entre 
la presenta ció de l'evolució economica de l'any anterior i el 
Debat del Pressupost de l'any següent, que com totes les li
túrgies importants no té data fixa de celebració perque va 
en funció deis cicles de la lIuna, serveix, la majoria de vega
des, perque la majoria absolgui el Govern conservador deIs 
seus pecats, li condoni els deutes pendents, li ajorni gene
rosament les lIetres vene;udes sense acudir al notario Aquí 
s'adopten resolucions, compromissos, i després no es com
pleixen. Jo li ho deia fa un any: el President no se sent fer
mat per la seva mateixa paraula i mai no hagués pensat que 
Paraula es convertís en l'eslógan electoral del seu Partit a 
les darreres eleccions, perque realment és un pur sarcasme. 
Es un eslógan curt, pero sembla que aquí és molt mal de 
complir. 
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Tota l'actuació del Govern en materia de planificació 
és pur anuncio EIs vull citar una frase d'un document inte
ressant que jo els recoman, que és la Carta Circular que el 
Primer Ministre Rocard va dirigir als seus ministres quan 
va prendre possessió, pel maig del 1988. Aquest document 
ha estat qualificat per Le Monde com a "codí de deontolo
gía per a l'accíó governamental" i entre altres recomana
cions sucoses, perque és un document litenlriament valuós, 
diu: "EIs efectes d'anunci es converteixen molt sovint en 
anuncis no seguits d'efectes, s'ha de preferir sempre la pra
va de l'acció a l'anunci de la intenció". Aquí, el Sr President 
Cañellas hauria de dir, en una carta similar als Srs Conse
llers: "Eis efectes d'anunci, vagin alerta, perque a vega des 
es converteixen en anuncis seguits d'efectes; sempre s'ha de 
preferir I'anunci de la intenció a la prava de I'acció", per
que purs anuncis d'intenció són els que tenim aquí que maí 
no tenen la prava de l'acció, cortines de fum que amaguen 
el gust per la decisió discrecional, per la negocíació sense 
entrebanes, per la marmessivitat degudament consentida, 
tolerada o expressament aprovada. 

Les Directrius d'Ordenació Territorial, instrument ba
sic de l'ordenació del territori, i bla-bla-bla com deien els 
colorins, la darrera de la Llei d'Ordenació Territorial, obli
gació per !lei del Govern d'elaborar un avan<; als vuit mesos 
de l'entrada en vigor, que van acabar el desembre del 87. El 
President - paraula - va dir, abril del 88, que a final d'any -
s'haurien acabat. El Parlament, amb la seva majoria, li va 
renovar la lIetra fins al desembre del 88. Som al novembre 
del 89. Qui no té paraula? 

No tenen intenció de fer unes Directrius d'Ordenació 
. Territorial, no volen l!n marc territorialment ordenat ni ju

rídicament estable a pesar de lOts els trams, a l'Estat de 
Dret, a la seguretat jurídica i a la Providencia. Prefereixen 
el poder sense límits a l'aulOlimitació que suposa la planifi
cació, el poder sense restriccions. 

El Pla Director de carreteres, autopistes, aulOvies, tú
neIs, cinturons de ronda, desplagaments, noves carreteres, 
renovacions totals, sembla que lOt aixo, que se'n du la cara 
grossa deIs pressuposts un any darrera l'altre, hauria de res
pondre a una planificació física, a una programació tempo
ral, a unes prioritats, a uns programes de finan~ment. Així 
ho va entendre el Parlament l'octubre del 87, quan va acor
dar demanar aquest Pla Director i el President va dir - pa
raula que ho va dir - que abans del desembre del 88 tindri
em els criteris, d'aqu[ apoques setmanes fara un any. Men
trestant, tIue passa? Que aquest Pla s'executa i el Parla
ment el desconeix; que els punts negres continuen, els 
trams de castig, les carreteres de segon ordre en mal estat, 
que no hi ha prioritats. 

Podríem dir el mateix de la seva paraula parlant del 
Pla de la Serra de Tramuntana, podríem dir el mateix de 
l'acord del Parlament sobre el Pla de Mallorca i d'un altre 
tema que jo no vull passar per alt, el Pla Extraordinari d'In
versions, la gran estrella de fa un any. En discrepavem, 
mancat d'objectius, calaix de sastre, pur repartiment per 
Conselleries, peró voste va dir que el duria en tres mesos. 
Sí, voste deia en aquell moment, Sr President, que el Pla 
Extraordinari d'Inversions no era més que la resposta res-

ponsable a les demandes de la societat civil i deia: "tinguem 
o no competencies, venguin o no venguin doblers de Ma
drid, continuarem endavant amb els nos tres mitjans i amb 
les nostres idees". 

Que passa, Sr President? Quin paper feim, aquí dins? 
Ho va dir vos te; cap explicació, cap ni una, és molt estrany, 
no es pot passar deIs crits estentoris al més absolut silencio 
Han renunciat a les idees? Han renunciat a donar resposta 
a la societat civil? No hi ha formalitat, es manifesten d'una 
manera histerica, no hi ha paraula. 

La historia del Pla de Desenvolupament Regional és 
tan !larga que elllum vermell es posaría blau, perque hi ha 
tema per parlar deu minuts. Cada dos per tres ens demana 
una prorroga, segurament dema s'aprovara una altra, per
que, cIar, que hem de fer? El que no han fet els anys ante
riors que ho facin en dos mesas i l'any següent el que no 
varen fer l'any passat, tres mesas més. 

El Pla Director d'Equipaments Comercials, aquest sí 
que el duen en secret. Aquest, que ha de regular els hipers, 
que ha de regular les grans superfícies des del punt de vista 
de l'Ordenació Territorial, naturalment, no s'equivoquin, 
es va aprovar per unanimitat en aquest Parlament l'any 88, 
el mes d'abril, els vam donar sis mesos per fer els criteris, 
pero no e¡ volen fer, no el volen fer, diuen que va ser una 
trampa socialista, organitzar els hipers és una trampa socia
lista. A pesar que s'ha acordat que és necessari, que hem de 
donar so lució á les queixes deis comerciants, que hi ha 
d'haver un marc de trobada, de concertació, de negociació 
per a aquesta situació problemlitica, no avancen . 

1 de la CAP? Que hem de dir de la CAP, Sr President? 
Totes aquelles moixoneries quan ens reuníem tots al Con
solat de Mar per fer aquella declaració sobre cooperatives, 
aquell dialeg que hi va haver, que fins i tot el varem alabar 
aquí, en el Parlament, perque nosaltres no miram prim, el 
sendema 400 milions dins la butxaca, oblidat. Donar infor
mació al Parlament cada tres mesos? Fora. Donar compte 
deIs interventors, del pla de viabiiltat, de l'auditoría? Fora. 
Senyors! 1 després voste vol, quan ens crida per anar a des
truir Cala Mondragó, la setmana passada, que hi anem? 
Com hi hem d'anar, si vos te no té paraula, si voste no la fa 
complir? La veritat, no comprenc la seva actuació. 

Per a nosaltres no és gens agradable ni gens novetós 
venir aquí un any darrera l'altre a dir que no fan cas al Par
lament, que no tenen paraula, que sotmeten a la institució 
parlamentaria a un desgastament i a un permanent escami 
absolutament innecessari que no és beneficiós per a nin
gú tret deis enemics de la democracia a de l'autonomia, 
aquests són els únies, que també n'hi ha. No és que el fet si
gui poc important, peró si vost~ tenen una majaria estable 
- una majaria espúria, pero estable - el 95% de les coses 
que s'aproven aquí s'aproven amb els seus vots, siguin rao
nables, no donin paraula, ni corripromís, ni acord, ni reso
lució que no estiguin segurs que ho poden complir. 

No és lógic, Sr President, que la seva paraula es trobi 
sempre en entredit; no és lógic que la seva actuació obligui 
a dir que el President no té paraula, que s'ba equivocal 
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d'eslógan electoral, que a Castella-Lleó no ha sabem, pero 
que aquí, a Balears, de paraula gens ni mica. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la 
praula el Portaveu Sr González i Ortea. 

EL SR GONZALEZ I ORTEA: 

Gracias, Sr Presidente. Sras i Sres Diputados. Sr Presi
dente del Gobierno. 

He escuchado con atención y sin prejuicios el discurso 
con el que ayer abrió este Debate General de la Comuni
dad y que constituyó una extensa exposición de la acción 
política del Gobierno. En esta exposición se repasaba la ac
tividad desarrollada a lo largo de la primera y de lo que va 
de la segunda Legislatura, pero además, esto es un aspecto 
importante, no sólo se haCÍ'a un balance de lo hecho, sino 
que exponía toda una concepción de lo que debe ser una 
política de Gobierno para esta Comunidad y se dejaba en
trever un diseño de futuro con horizonte más amplio que el 
de las proximas elecciones. Esto creo que debía servir para 
enriquecer un debate, que delimitarse a lo hecho en este 
pasado año o a lo por hacer en el próximo ya estaría venti
lado la semana pasada en el Debate Gener¡~rde Presupues
tos, porque - y este año esto era una novedad - el Debate 
General de Presupuestos, la toma en considerción de los 
presupuestos ha sido previa al Debate General de la Políti
ca del Gobierno. 

Es difícil resumir la impresión causada por una exposi
ción tan extensa, pero nosotros, que somos más optimistas 
que otros Portavoces que nos han precedido en el uso de la 
palabra, lo harfamos simplemente en dos palabras: equili
brio y prosperidad. 

Equilibrio en lo institucional, porque al insistir una 
vez más - y ya van muchas, ¿cuántas van ya? - en la necesi
dad de ampliar las competencias contenidas en el actual 
Estatuto para conseguir un régimen auténtico de autogo
bierno y de acorde con lo que los ciudadanos necesitan y 
reclaman y que la Constitución les concede, no lo olvide
mos, resulta evidente el sentido de Estado que se expresa al 
solicitar la definición de unos limites que pongan fin a la 
lucha soterrada de la Administración Central por recuperar 
competencias y de las Comunidades Autónomas por sobre
pasar las contenidas en sus Estatutos. 

No se trata de estar en un permamente tira y afloja pa
ra ver quien se lleva más o menos áreas de gobierno, de tra
ta de ponerse de acuerdo en cuales necesita y puede desar
rollar cada Administración para mejor provecho de los ad
ministrados. i Cuánto nos gustaría descubrir este mismo 
deseo y la misma disposición en las palabras y en las actitu
des de otras altas instancias! 

Creo que vale la pena insistir aquÍ en este tema y re
cordar que esta Cámara expresó de forma terminante su 

voluntad de acometer la reforma del Estatuto de Autono
mía con una única excepción, la del Grupo SOCIALISTA, 
y que como consecuencia de ello se han venido desarrollan
do los trabajos en una Ponencia parlamentaria ya citada 
por otros Portavoces, creada a tal efecto, y que en el borra
dor en el que se va avanzando ya están en el Título m, 
creo que el Sr Pascual hablaba de ello, se ha visto completo 
el Título 11, que se refiere a la modificación de los techos 
competenciales, como todos recuerdan, y en el que se reco
gen aspectos tan importantes como los que se refieren a la 
competencia exclusiva dentro del marco constitucional en 
enseñanza en todos su niveles, tratamiento de menores y 
recursos hidráulicos, así como se recaban las de protección 
civil, policía autónoma, transportes en el ámbito de la Co
munidad y Sanidad y Seguridad Social, sin perjuicio de la 
competencia del Estado en lo que se refiere a la legislación 
básica sobre estas materias, todas ellas citadas ayer por us
ted como motivo de especial preocupación de su Gobierno 
y que, como puede deducir de mis palabras, constituyen 
también una preocupación de todos los Grupos de esta Cá
mara, salvo quizá el parecer del Grupo SOCIALISTA 

Equilibrio y mesura se desprenden también del enfo
que dado por usted, Sr Presidente, al otro gran contencioso 
de esta Comunidad con la Administración Central, el deri
vado de la financiación, mejor dicho, el derivado de la esca
sa o de la falta de financiación y dos conclusiones parecen 
deducirse, me han parecido deducirse de lo oído ayer, que 
están en la línea permanente de actuación del Gobierno, 
las Ilamadás al diálogo y al entendimiento chocan con una 
absoluta incomprensión una y otra vez - y esto hay que re
petirlo y volver a repetirlo aquí -, pero ni aun así se renun
ciará a seguir intentando que se escuchen las peticiones 
justificadas de nuestra Comunidad. 

La segunda conclusión que se desprende es que existe 
la voluntad firme de acometer las obras y actuaciones que 
la sociedad balear justamente necesite y que de una u otra 
forma se continuará adelante con una labor de gobierno 
iniciada hace años, pero al hablar de competencias y de su 
dotación económica no puedo menos que detenerme en un 
acontecimiento importante y reciente, las tremendas riadas 
que afectaron a todo el Levante de Mallorca y 10 hago por
que pusieron de manifesto con claridad, a mi juicio, la erró
nea política de la Administración Central en materia com
petencial y en materia de distribución de recursos a nuestra 
Comunidad. 

Si había alguna duda sobre esta cuestión, se puso en
tonces de manifiesto, la necesidad de que la Comunidad, 
sus instituciones, el Gobierno y los Consells Insulares dis
pongan de reales competencias en materia de protección 
civil, ya que el Gobierno Central, que es quien las tiene, no 
las ejerce y que el ámbito y medios de actuación e interven
ción rápida y eficaz es mucho más fácil desde cerca que Me
diterráneo por medio. 

La otra cuestión que quiero dejar planteada es la del 
contraste, del violento contraste diría yo, entre una Admi
nistración Central sorda, primero, y cicatera después, a la 
hora de valorar los daños y de poner de manifiesto su deci
dida voluntad de convertir la tan repetida solidaridad en al-
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go visible, tangible para los mallorquines, y la actitud del 
Gobierno de la Comunidad, que movilizó inmediatamente 
recursos, sacándolos de donde no había y haciendo un lla
mamiento a todos para la tarea de reparar los daños. Que a 
nadie queda duda que esos contrastes y esas actitudes se 
ven, llegan al ciudadano, al que ha sufrido las consecuen
cias y al que se aplica aquello de las barbas de su vecino. 
En estos momentos un Gobierno debe estar cerca y mos
trar, por dificil o caro que sea, su lado más generoso. 

Hemos hablado de equilibrio, pero también habíamos 
de referimos a la prosperidad. Dice el diccionario, el Casa
res, que la prosperidad es el curso favorable de las cosas y 
también la define como el bienestar material. El bienestar 
material de nuestra Comunidad pasa por el de todos y cada 
uno de sus miembros y en el discurso de ayer debemos en
contrar las claves del enfoque que el Gobierno que usted 
preside dedica a su logro. 

El tema turístico es probablemente, seguro, el que sir
ve de hilo conductor de toda la polftica económica. De su 
correcto tratamiento depende en gran medida el nivel de 
desarrollo y de bienestar que podamos alcanzar en las Islas. 
Como ayer ponía usted de manifiesto, nuestra economía es
tá fuertemente influída por la europea y ello porque nues
tro principal recurso, nuestro articulo más exportable se 
vende en relación' directa con la capacidad de gasto del eu
ropeo medio, a quien indudablemente gustarán más unas 
vacaciones en un sitio bueno y bonito, pero que renunciará, 
no lo olvidemos, si el sitio no es barato; por decirlo con 
mayor propiedad, si el sitio no está al alcance de sus bolsi
llos. 

Ello nos lleva a la otra importante influencia que gra
vita sobre nuestra situación turística, la economía española 
en su conjunto, que es la que determina la situación de 
nuestra moneda y el precio de los bienes en nuestros mer
cados. 

Así, pues, resulta obvio que hay dos ingredientes deci
sivos en el plato que no es~p. en nuestra cocina, que nos 
vienen precocinados y sobre los que poco podemos hacer. 
Creo que es muy importante no perder de vista este dato 
cuando se habla de crisis en el sector turístico, sean o no 
reales esas crisis y fuera la que fuera su envergadura y su ta
maño. 

¿Significa esto que debe el Gobierno - y con él, el resto 
de instituciones - cruzarse de brazos y permanecer a la es
pera de la evolución económica general europea y españo
la? ¿Significa esto que en nada es responsable o somos res
ponsables de la prosperidad o de la recesión económica de 
la Comunidad? Ni mucho menos. Nuestro Gobierno pri
mero y con él el resto de instituciones y administraciones 
de la Comunidad pueden y deben responsabilizaISe del re
sultado del guiso, porque tienen en sus manos condimen
tos, salsas y aliños que lo permiten. 

Tal vez eso hace que en esta Comunidad las cosas ha
yan ido por mejores derroteros que en otras. La sal y el 
aceite son aquí una política de turismo muy rigurosa ten
dente a la mejor constante de la calidad y a la diversifica-

ción de la oferta propia y de la complementaria, como ayer 
se nos explicaba. Esa polltica se plasma, por ejemplo, en el 
Plan de la Oferta Turística, cuyos criterios hemos debatido 
aquí recientemente, y en el anunciado Proyecto de Ley de 
modernización de alojamientos. 

Es importante y justo resaltar una nota distintiva de la 
política turística del Gobierno y es que se ha hecho en es
trecho y permanente contacto con el sector y por ello es 
una política eficaz, útil, que se acepta. No se legisla desde 
despachos remotos, se legisla en contacto con los afectados 
por la legislación y eso se nota, pero la política turística no 
es algo que afecte sólo a una Conselleria, la política turísti
ca, entendida como pieza clave del entramado económico, 
informa una parte importante de la actividad del Gobierno. 

Ahí está, por ejemplo, la política de carreteras, que ha 
supuesto una verdadera novedad en nuestras islas, que ado
lecían de kilómetros de caminos carreteros en su más es
tricto sentido y que necesitaban un impulso vigoroso que 
los despertara de su letargo centenario. 

Aquí está una política ambiental que hace frente a la 
mejora de la calidad y aquí quería detenerme un momento, 
porque así como suele reconocerse a este Gobierno, por 
ejemplo, que está haciendo una buena labor en carreteras o 
que se ha planteado con gran sensibilidad la atención sani
taria llevando a cada localidad un centro, o tantas otras co
sas, se le regatea en cambio su labor en la mejora de la cali
dad ambiental y sin embargo los hechos - y recuerdo aque
llo de que los hechos son tozudos - demuestran otras cosas. 
Jamás ha habido aquí un control y un seguimiento, una ins
pección sobre'contaminación en playas, en fuentes, en me
dios próximos, en industrias, etc., como la que hay ahora; 
jamás se había acometido una política integral de aprovec
hamiento de recursos hidráulicos como la puesta en marc
ha por este Gobierno; jamás se había ejecutado una tal 
cantidad de estaciones depuradoras de aguas residuales ni 
había un plan ambicioso que completara una red completa 
de depuración. 

Es este Gobierno el que elabora un Catálogo de Areas 
Naturales, pese a quien pese, y el que pone en marcha el 
primer parque natural que hay en esta Comunidad; es el 
primero que legisla en materia de impacto ambiental y el 
que lo hace con mayor rigor, como aquí se reconocía uná
nimemente hace sólo quince días por todos los Portavoces 
de todos los Grupos Políticos. 

Es este Gobierno el que suspende planeamientos y dic
ta normas subsidiarias en aquellos municipios sin planea
miento o con planeamiento disfrazado en busca de un cre
cimiento urbanístico respetuoso con el entorno y acorde 
con los tiempos que corren; es este Gobierno el que impo
ne m1nimos de superficie por plaza turística y el que propo
ne criterios limitativos de usos de playas y de otros espa
cios, nunca se había hecho eso en esta Comunidad; es este 
Gobierno el que pone en marcha mecanismos de protec
ción paisajística en todas y cada una de las actividades de 
fuerte impacto, pongo dos ejemplos muy claros, como son 
los criterios que aquí se debatieron sobre puertos deporti
vos y canteras; es este Gobierno, en fin, el que afronta un 
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plan de residuos sólidos, evidentemente básico en una poli
Lica ambiental y, fijense, na tenido la habilidad de hacer to
do eso sin levantar grandes polémicas ni polvaredas y tal 
ve:l por ello hay quien se empefia en negarle esa importan
te, importantlsima labor, e insistir machaconamente en la 
acusación de falta de sensibilidad. 

Yo creo que se puede ser utÓpico. Creo más: tal vez se 
debe ser utópico cuando no se está en el ejercicio diario de 
gobiern ; lo que no es admisible es que no se sea justo. Yo 
comprendo que se pida al Gobierno que afronte gravisimas 
indemnizaciones, que socave derechos legitimos a golpe de 
decreto o que suspenda prácticamente la actividad - o una 
parte importante de ella - de sectores como la construc
ción, la industria o los transportes. Comprendo eso desde 
la visión de quienes no son responsables directos, de quie
nes no tienen q~e enfrentarse a la cruda realidad de admi
nistrar cada día. Lo que es mucho más dificil de entender 
para mí es que no tengan el valor de reconocer que nunca 
se había avanzado tanto en tan poco tiempo y que se reser
ven lo más duro de sus críticas precisamente para estas ma
terias. 

Hoy, el Gobierno, por lo que hemos oído aquí, ha da
do otra nueva lección de prudencia, de imaginación y de rá
pida sintonía con los deseos de la población en las necesi
dades de esta materia. Curiosamente, creíamos que todos 
los Grupos iban a felicitarle por esta herIl)osa, valiente e, 
insisto, imaginativa decisión, pero no ha !'Sido así, valga la 
nuestra, Sr" Presidente y señores del Gobierno, por las que 
aquí, hoy, les han ahorrado. 

Volviendo al bienestar, no puede olvidarse que no bas
ta una buena marcha de la economía general para poder 
asegurar que sus beneficios alcanzan a todos, aunque es in
negable, y esto es muy importante repetirlo, que es mucho 
más facil repartir cuando hay abundancia que cuando hay 
escasez, asombra que algo tan elemental no se entienda o 
se tergiverse. 

Es evidente, no obstante, que eso debe ir acompafiado 
por otras políticas, probablemente la de más importancia 
sea la de Acción Social, una política que debe ser generosa, 
y también hemos encontrado en el discurso de ayer - y, lo 
que es mucho más importante, en los presupuestos de la 
Comunidad, en los presupuestos del Gobierno - una im
portante preocupación por el tema, lo cual nos ahorra ma
yores detenciones. 

Pero cuando he citado la definición de prosperidad he 
recogido dos acepciones, y hasta ahora me he detenido s610 
en la segunda, en el bienestar material. En realidad a m{ 
me gusta más la otra, la de "curso favorable de las cosas", 
porque en ella se acomoda mejor lo que yo creo que enten
demos todos por prosperidad. No basta tener unos buenos 
niveles econÓmicos, hace falta más, para gozar de una me
jor calidad de vida hace falta disponer de unos buenos ser
vicios, hace falta rodearse de una atención sanitaria adecu
ada, vivir en un entorno urbano o rural acogedor, disponer 
de centros de estudio y lectura, contar con museos, disfru
lar de exposiciones, conciertos, de espectáculos de todo ti
po, de actividades para los jóvenes y para los mayores. 

Parte de estos servicios son responsabilidad p'líblica y 
parte, privada. Las responsabilidades públicas alcanzan a 
disponer de una AdministraciÓn ágil y que sea capaz de co
ordinarse con otras, y aquí debo manifestar mi satisfacción 
por dos hechos encaminados a este fin, la aprobación de la 
Ley de la PunciÓn Pública y su puesta en marcha y el im
portantísimo acuel"do con los Consells Insulars para la eje
cución por estos de las redes de abastecimiento y sanea
miento de todas la poblaciones que carecen de ellas, dentro 
del Plan de Obras y Servicios. Ambas circunstancias se han 
producida este año y creo que marcan un Ilito en el desar
rollo de nuestra Autonom{a. 

En cuanto a la actividades o la responsabWdad en las 
actividades privadas, es evidente que la responsabilidad del 
Gobierno es la de fomentar, la de crear las condicions obje
tivas, el caldo de cultivo en el que puedan desarrollarse y 
para ambas, para las públicas y para Las privadas, para el fo
mento, pata la adnúnistración y para la coordinaciÓn se ne
cesitan, Sras y Sres Diputados, competencias y medios" 

VOlvemos a estar donde hemos empezado, competen
cias y medios. Nosorros esperamos y confiamos que la nue
va Legislatura que ahora comienza en Madrid nos los pro
porcione y pedimos al Gobierno que para conseguirlo man
tenga con calma y con firme7.a sus argumentos. Estoy segu
ro que pese a quien pese, una amplia mayoría de esta Cá
mara y de la Comunidad Autónoma les seguirá respaldan
do. 

Muchas gracias. 

EL SR PRESIDENT;: 

Té la paraula el Molt Honorable President de la Co
munitat Autónoma, Sr Gabriel Cañellas. 

EL SR PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTO
NOMA (Gabriel Cañellas y Fans): 

Gracies, Sr President. Gracies, Sres i Srs Diputats i es
pecialment als Portaveus que avui han intervengut aquí. 

LOgicament voldria que les meves primeres paraules 
fossin per agrair aquesta intervenció del Portaveu del Grup 
POPULAR recolzant la gestió del Govern en la forma que 
ho ha fet, perque no cal dubtar que amb la seva exposició 
ha demostrat com tractam de ser feels a un programa elec
toral, com tractam d'entendre el millar que podem i traduir 
alllenguatge polftic, alllenguatge de les accions de govern, 
els sentiments d'un poble, la voluntat d'un poble a sentir-se 
com a tal, els desitjos d'una societat per aconseguir una 
prosperitat material i al mateix temps una pau social, per
que no cal dubtar que amb la seva exposiciÓ ha fet possible 
que es vegi com intentam traduir a aquest llenguatge polí
tic els batees d'una gent senzilla i humana que Iluita cons
tantment des de tots els camps possibles per obtenir una 
qualitat de vida a la qual li donen dret, sense cap dubte, 
l'esfore,; imaginatiu que és capae,; de fer, la seva capacitat de 
sacrifici i, sobretot, la seva tenacitat en la lluita, perque 
sense cap dubte en la seva intervenci6 es veu clarfssim que 
aquest Grup sap fer fTont al que s'entén per donar paraula, 

• -~=============================================-=========-====-
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que no és només complir resolucions acceptades i aprova
des aquí, en el Parlament, sinó també i molt més important 
que aixo, complir el compromís que s'adquireix davant un 
electorat i davant un poble, tant és aoo que em remetria, 
per fer-ho avinent, a les mateixes paraules del Portaveu So
cialista quan ens feia patent la carta del Sr Rocard, que 
també tenen els Consellers d'aquest Govern perque jo tam
bé els ho vaig remetre, La prava de l'acció, i jo li demanaria 
que faci voste la prova de l'acció i surti al carrer una vegada 
i altra i demani a veure si aquest Govern té o no té acció, si 
aquest Govern fa o no fa acció, si aquest Govern compleix 
o no compleix la paraula que va donar un dia a uns electors 
com a compromís electoral que va donar aquell dia i que 
compleix una vegada i l'altre també. Aixo és complir parau
la, aixo és acceptar i fer o no, a un compromís fet , cosa que 
no lleva que també s'hagin d'acceptar, assumir les respon
sabilitats que s'assumeixen com a conseqüencia de resolu
cions i debatre i discutir aquf perque unes s'han pogut com
plir i unes altres no s'han complit, la qual cosa no vol dir 
que no es puguin complir amb un cert retardo Hi ha dife
rencia. Compromfs i paraula, sí, i donar paraula és complir 
un deure d'honor i aquest Govern el compleix. 

Agrair, logicament, a UM la seva col.laboració en 
aquestes tasques de Govern, un Govern que és solid, que és 
monolftic, un Govern que no té fissures, el Govern les deci
sions del qual sempre són preses per consens i mai per vo
tació, un Govern en el qual tots els Consellers són i han es
tat solidaris alllarg d'aquests dos, un grup on el que esta si
tuat darrera cada partit poHtic serveix de sedas a l'altre i on 
no hi ha més una sola política de govern que s'ha fet per la 
suma de dues visions moltes vegades distintes del mateix 
problema, pero que dóna un ventall més· ampli de possibili
tats polítiques, mal que els pesi a aquells que ens voldrien
veure dividits. Solament aoo feim país, aquell país que vos
tes volen veure donar compliment. 

Jo entenc, pero, que vostes siguin lliures de pensar i 
expressar aquí, perque el seu ideari sigui aquest, la necessi
tat, la conveniencia, com ho han fet altres pies, que la re
forma de l'Estatut sigui distinta a la que jo exposava com 
una simple possibilitat, no com un mandat. Jo exposava o 
intentava exposar en el meu discurs que el Govern conti
nuava pensant que hauria estat bo que hi hagués hagut una 
primera fase en la que tots manifestAssim l'opinió favorable 
a l'inerement de transfereneies i per una sola raó, perque 
d'aquesta manera tal vegada ja l'hauríem tengut, tal vegada 
haurfem evitat males interpretacions, perqué tots sabfem 
que aquí era més fkil trobar un acord i en canvi hi havia 
possibilitat de postures diverses quant a la resta de modifi
cació de l'Estatut i que aquesta diversitat podria dur-nos a 
un retard, jo no die lamentable o no, simplement a un re
tard perque sortís una proposició completa de modificació 
de l'Estatut. 

Jo cree que aixo és així i en canvi diferesc - i em per
metra que sigui un poc més dur que voste no ha estat - que 
haguem de donar cent dies de marge de confianc;a al nou 
Govem socialista. Es la tercera vegada que li donam con
fianc;a, cada vegada va perdent for~ com una gasosa desta
pada i no podra dur a terme amb la mateixa soltesa les rea
litzacions i la voluntat centralitzadora, pero la veritat és 

que li donem un marge de confianc;a - en aquest respecte, 
almanco; en altres no ho sé, en altres no ho vull discutír -
perque en tota la campanya electoral no hem sentit ni una 
paraula d'aquest tema .. 

Si haguéssim fet la reforma en dues parts almanco ten
drfem, ido, les competéncies aclarides i una possibilitat de 
ja haver presentat davant aquest Govern Socialista que es 
muntad a partir del mes de desembre la petició d'aquesta 
Comunitat aprovada per tots els grups polfties i hauría do
nat un peu perque durant aquests cents dies de govern tal 
vegada haguéssim pogut avanc;ar qualque cosa. Qualque dia 
arribara i continuarem avanc;ant. 

Dues coses em criden l'atenció que voldria mencionar 
encara que fossin de passada. Jo estic conforme que hem de 
mantenír la nostra ídentitat com a poble, jo cree que aquest 
és un sentíment expressat día a dia per aquells ciutadans 
que conformen els habitants de les nostres illes í que tal ve
gada una de les coses que fan aquest sentiment de poble és 
precisament la conservaeió deIs espais naturals, d'allo que 
forma el nostre entorn, d'allo que dóna una manera de ser, 
una idiosincrilcia aIs nostres habitants. Es possible, jo no 
ha discutesc, el que passa és que alllarg d'aquesta interven
ció haurem de fer diverses vega des referencia al tema del 
Catilleg, que seria basic que ja hagués sortit d'aquest Parla
ment. 

Jo no vulI entrar en disquisicions, com han fet altres 
Portaveus, de si aquí hi ha mala voluntat encoberta del Go
vern, que des del món exteriar a aquest Parlament influeix 
cada vegada que es pren una decisió perque aquest Cataleg 

• no surti perqu~ .la seva valuntat implícita és que no surtí. 
No; li assegur que tenim valuntat que surti com més prest 
millar, perqu~ lamentables situacions de fet com les que 
ens hem trobat díes passats segurament na passarien i m'a
legra moltíssim sentir, en canvi, que coincideix amb nosal
tres quan díu que el poble d'aquestes illes cerca una vegada 
¡una altra solucions als seus prablemes fins i tot quan no 
tenim les compet~neies, perqu~ aixo és una realitat, i ens 
demana que agafem la gestió de raeroport. També sap vos
te que li hem recolzat aquesta acció, l'agafi i no l'agafi com 
a gestió sino la gestió completa; l'hem sol.licitada, no passi 
pena, tampoe no ens la donaran en cent dies ni en molts 
més. 

Jo cree que aquest principi de sol.licitar més compe
t~ncies ha fet ba aquest país i el mateix que voste deia de 
l'aeroport passa amb la Llei de Comer~ Interior i amb mol
tes altres coses, pero continuarem lluitant perqu~ aquest 
país nostre tengui el mAxim de competencies amb la maxi
ma financ;ació passible. 

Al Grup MIXT, ja li vull agrair públicament i aquf 
que em permeti alabar la seva acció de facilitar la governa
bilitat des del que jo diría una línia d'independencia crítica, 
com ha fet avui. Jo cree que sí, que els illenes ens hem ado
nat del sentiment autonomista i li puc manifestar pública
ment que els del Grup POPULAR ens sentim igualment 
autonomistes, tant o més que qualsevol, i jo cree que 
aquestes coses no són ni es demostren amb paraules més o 
manco altisonants, sinó que es demos tren amb fets i em re-
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met simplement als d'aquests darrers anys. 

En un moment determinat se'ns va penjar - desafortu
nades interpretacions de les nostres actuacions - que ana
vem contra l'Estatut d'una manera global i no contra un 
punt, contra l'Autonomía en general i no contra determi
nats tipus de formació d'Autonomia, que segurament hau
dem evital molts de probleme..<¡, i aquest sambenet queda 
per sempre i s'ha de llevar solament a for~ d'accions, no 
de convenciments, la gent se'n conven~, i també m'hauré de 
remetre a les meves accions d'aquests anys, a les accions 
d'aquest Govem durant aquests anys i crec que no importa 
afegir res més. 

Voste dubta que l'estructura del Govem sigui I'ade
quada per a una bona gestió i una bona eficacia. Respeet la 
seva opinió, cadaseú té la seva manera d'estructurar, la seva 
Hnia d'acció i la seva Unia de govem; nosaltres tenim la 
nostra, que jo cree que almanco és molt més efica~ que la 
de I'Administració Central en tates i cada una de les actua
dons que han anat desenrotllant aquí dins i no ha deim no
més nosaltres, ho diu gran part de la societat d'aquestes i
Hes: molt més efica~, en materia sanitaria, molt més efica~ 
en materia turística, molt més efica« en qualsevol deIs 
camps de les accions en les que nosaltres hem empres ac
tuacions. 

Sobre la reforma de l'Estatut, voste dubta que hi ha
gi realment política de dialeg. Jo cree que hi ha d'haver 
aquesta políticá de dialeg, que és bo que es faci dins aquest 
ordre; rúnica cosa que voldríem és que aquesta acció per 
aconseguir aquest dialeg, si no té un fi, es produeixi allo 
que voste ha definit com una votació i si hi ha una majoria 
per reformar-lo, el reformem, pero que aquesta voluntat de 
di:Heg no ho retardi un pic i un altre, perque aniríem en 
contra de la nostra voluntat. Amb la seguretat que encerta
rem o ens equivocarem, pero que sera la nostra responsabi
litat, i que en un moment determinat s'ha de dir basta, tan
quem aquest tema, no sigui cosa que passi com amb el Ca
taleg, que després sigui culpa del Govern que tampoc no 
surtí la reforma de l'Estatut. 

Jo no puc acceptar que em diguin que no hi ha coordi
nació entre les Conselleries; pens que n'hi ha, que l'acció 
del Govern ho demostra, que no hi ha una acció diferent 
d'una Conselleria contra un altra, que hi ha una política de 
govern i un programa, que el discurs d'ahir precisament era 
més una línia d'acció, una línía d'actuació, una Hnía per la 
qual el Govern actuava en tots i cada un deIs camps, sepa
radament i al mateix temps en tots entremesc1ats. 

Em preocupa i al mateix temps li agraesc que ha hagi 
dit, que ens animi a seguir una línia d'actuació dinamica i 
sense por. En aquest camp jo vull eser molt més caut: el 
Govern, a través de la linia d'actuació que jo vaig exposar 
ahir, precisament presenta unes Hnies d'actuació molt més 
tranquil.1es, molt més reposades, no parla de fer salts quali
tatius ni quantitatius ni tan sois en tema tan facB com el de 
les inversions. Creim que és una de les caracterfstiques d'a
quest Govern haver sabut actuar amb una autentica res
ponsabilitat tíns i tot en eIs temes economics í que un deIs 
avantatges que hem tengut ha estat saber entendre que en 

l'equilibri hi ha una demostració de seny. Ens proposam 
continuar per aquest camí fent tot a11<"> que sigui necessari, 
per<"> sense perdre de vista aquest punt d'equilibri. 

De qualque manera, dins la globalitat de tates les in
tervencions i sobretot de les de I'Oposició, d'aquells que -
s'han definit com a Oposició, jo cree que s'ha intentat do
nar un missatge comú. Jo ahir sentia - dic sentia perque era 
un mitja de comunicació parlat i no escrit - , ahir al mat! a 
darrera hora, just després dels meu discurs, que deia que 
tenc la rara habilitat de destrossar l'idioma i que d'un dis
curs ben escrit en faig una pessima p~ oratoria, pero un 
conterturlia - i jo li ha agraesc - deia que si efectivament ai
xo era ver, també havíen de reconeixer que tenia el do de 
fer intel.ligible a11<"> que era inintel.ligible; que la gent senzi-
11a em comprenia perfectament, que la gent del poble sabia 
exactament el que jo havia dit a pesar que eIs intel.ligents 
es quedassin en blanco 

Jo no voldria que vostes - no era jo que ha deia - es 
quedassin en blanc i tractaré de repetir alguna de les coses 
que vaig dir ahir a veure si tot ho arribam a entendre. Jo no 
vaig dir ahir que tot alIo que és bo sigui del Govern; vaig 
enunciar coses que crec que el Govern ha fet bé, vaig enun
ciar mancanees i vaig parlar fins i tot d'un canvi d'orienta
ció, no d'un canvi rotund, perque han vist que ja en varem 
anunciar d'altres i sempre han estat per a pitjor i no dona
rem paraula, sinó modificacions dins el nostre model d'ac
tuació, de la mateixa manera que tampoc no vaig dir que 
tot a110 que anava malament en aquesta comunitat fas per 
culpa d'altres. 

Jo, sí, ahir, vaig acusar aquí Madrid d'incompIiment de 
compromissos contrets de paraula, de paraula, pero també 
d'escrits; de compromissos contrets de paraula en el mo
ment de les transferencies i de compromissos escrits en el 
moment de les transferencies i avui, al cap de sis anys de 
negociar, hem hagut de posar un compromís escrit a les ac
tes de les transferencies de 700 milions de pessetes de ser
veis hidraulics, avui hem hagut d'acudir a reclamar-los per 
la via judicial i s'ha aprovat d'acudir en el Consell de Go
vem d'avui perque el diiHeg a pesar de ser escrit tampoc no 
serveix i passa igual en carrete res i amb els convenis que 
ens han ... Aquesta acusa ció la vaig fer i la reafirm, la rea
firm completament. 

Jo ahír vaig acusar la falta de finan~ció, la falta de vo
luntat de modificar el sistema de finan~ció d'una manera 
adequada, fins i tot la falta de detreure partides pressupos
taries que són als Pressuposts Generals de l'Estat i que cor
res ponen a competencies pro pies, exclusives de les Comu
nitats Autonomes i no voler-les detreure ni amollar el ma
nee i repetesc aquesta afirmació. Aixo és així i part del pro
blema financer de les Comunitats ve per aixo, no perque 
ens haguem de repartir més bé o més malament els doblers 
que hi ha entre una Comunitat i l'altra, sinó perque hi ha 
molts de doblers que són de les Comunitats Autonomes 
que el Govern manté en les seves mans sense amollar-los. 

Jo ahír em vaig referir i vaig criticar durament la falta 
d'una voluntat d'aprofundir en el desenvolupament auto
nomic. Molt de parlar de pactes entre partits, molt d'anun-
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ciar que el camí pot ser una homologació per altra banda 
no desitjada per ningú, total, veritats a mitges per encobrir 
una voluntat centralista i aixo també ho reafirmo Vaig dir 
aquí que hi ha intents, un darrera I'altre, de tornar enrera 
el procés autonomic, que hi ha una política de regressió au
tono mica que fa perillar el nostre país. En carreteres es 
veu, en els temes agrícoles ni parlar-n e, en la indústria i el 
comer~ no en parlem i ho reafirm, pero no ha dic jo sol, no 
és només un problema de Balears, és un problema global, 
tots els Presidents no socialistes - el del CDS que va assistir 
amb nos al tres a les reunions, els nacionalistes de Catalunya 
i del País Basc, i els del Partit Popular de Cantabria, La 
Rioja, Balears i CastelIa-Lleó - tots junts així ho manifesta
remo 

Jo cree que, a més, sincerament, és una cosa que tot el 
poble ho veu, o sigui que no es que facin aquesta política 
amb nocturnitat, sinó que la fan a la 11um del dia perque és 
propi del que desitgen. Totes les Comunitats reclamen 
exactament el mateix, hi ha Presidents de Comunitats so
cialistes que en públic callen, perque reben inversions i una 
altra cosa que també comen~ per i, que són instruccions. 
EIs altres, com que afortunadament - o desafortunadament 
per al poble balear - no tenim ni una cosa ni l'altra, ho de
nunciam. 

Es cert que fora d'aquesta Cambra jo he denuneiat, en 
funció de la meva activitat com a membre d'un partit polí
tic, la Sanitat del Oovern socialista a Madrid? Sí. Que he 
denunciat la seva política d'Acció Social demagógica? Tam
bé. Que he denunciat la seva política economica i de Huita 
contra I'atur? També. Que he denunciat la seva falta de 
sensibilitat davant tanta despesa innecessaria i eonsumptíva 
quan nosaltres passam tantes estretors? També. Que he de
nunciat la seva falta de política educativa i sobretot de for
mació professional? També, i ho he fet en forma seriosa, 
jocosa, i fins i tot amb acudits. Ho he fet, pero ho he fet 
sempre fora d'aquesta Cambra i sense adjudicar-los res que 
al meu entendre no es mereixessin i no estigués disposat a 
demostrar amb tot el que faei falta. 

Que al mateix temps jo he expressat que tot allo que és 
bo provenia del Oovern? Jo crec que ningú que hagi llegit 
el meu discurs - i en varen córrer cOpies mitges i senceres -
o el vulgui llegir amb un poc de calma no podra dir que jo 
només hagi fet una relació de les coses que estan bé, i no 
ho he fet perque preeisament crec que la perfecció és una 
virtut de tan poes que sois se la poden permetre aque11s qui 
no l'abastaran maí. 

Jo mateix enunciava en el diseurs alguns clivelIs que 
sortien al nostre mateix model que obliguen a prendre de
terminades decisions per anar canviant en funció del temps 
i de les eircumstancies, pero també deia clarament que no 
estava ni estic per un canvi de model, sinó per un ajusta
ment a les neeessitats d'un futur que és cada vegada can
viant i he relacionat coses que el Oovem ha fet bé i vost~ 
han relacionat totes les que han cregut que no ha fet bé o 
que no ha fet al seu gust, que aquí també hi pot haver in
terpretacions de si ho ha fet bé o no; que no hQ ha fet al 
seu gust, pero que també és logic que sigui així perque el 
seu model i el nostre són absolutament diferents, perque 

vostes tenen un model de convicció socialista i nasal tres no 
el tenim i aixo és ciar: mai no arribare m a coincidir en 
aquest problema del model i el dia que ha farem, Déu ens 
n'alliber, sera que ja no sabrem on somo 

Dit aixo, cree que és oportú intentar raonar des del 
nostre punt de vista algunes de les recriminacions o exposi
cions que han fet els distints Orups o aquelles on no coinci
deixen. Jo he d'agrair al CDS que hagi recolzat d'una ma
nera oberta unes parts del diseurs, sobretot les que fan re
ferencia a determínades actuacions de política general au
tonómica, allo que qualcú ha definit aquí i avui com que el 
Oovem de la Comunitat Autonoma no s'entén amb el 00-
vern de Madrid o tal vegada és al revés, en tot a11ó que el 
Oovern de Madrid no s'entén amb el de Balears ni amb el 
de cap de les Comunitats Autonomes que no pot silenciar. 

Jo agraesc aquest suport perque demostra clarament 
que hi ha un seguíment de la política nacional i que si su
mam les voluntats de tots eIs qui s'han expressat en repre
sentació de les seves Comunitats, suma molts més que la 
majaría de Partits que donen suport a la voluntat socialista 
a fora, entre totes les Comunitats. 

M'acusa de fer un balan~ triomfalista. No ha estat la 
meva voluntat, jo he volgut fer un balan~ el més realista 
possible, tal com jo ha veig, i efectivament, per acusar-me 
d'aquests balan~ triomfalista, diu que jo he intentat demos
trar que s'havia acabat tot el desenrotllament legislatíu. Jo 
pens que deia i enunciava les que creia que formaven part 
del grup més important d'aquest desentrotllament legisla
tiu, possiblement és cert que a voste li fa falta el Consell 
Económic i Soc~ per altra banda mi deIs temes més dift
cils de fer, més difíeils de compaginar. El Oovern de la Na
ció du molts més anys que nosaltres intentant treure un 
model adequat i nosaltres també l'esperavem amb molta iI. 
lusió i tampoc no surt. Per tant, és cert: hi ha aquesta man
can~, hi ha una mancan~ que qualque dia es cobrira, vos
t~ han tengut una iniciativa en aquest camp que debatrem 
amb molt de gust. 

Que falten les Direetrius d'Ordenació del Territori en 
som conscients. Som conscients que aixo vol dir faltar a 
una paraula? No. Falta a la paraula aquell que no fa comp
tes complir-la; no falta a la paraula aque11 que fa feina en 
una direcció, tot i reconeixent alguna de les nos tres man
canees, que encara no hem pogut dur aquí. També hem de 
reconeixer que no és p~ faeil de fer, que no és pe~ que 
es pugui improvisar i que efectivament du molta més feina i 
molts més problemes deis que nasaltres hauríem desitjat. 

En el tema de la reforma de I'Estatut voste passava pe
na i ereia oportú fer-Ia en una sola actuació en 1I0e de dues, 
a pesar que en la mateixa hi hagués dos aspectes diferen
ciats, el competencial i el de les disfuncions que hi ha avui. 
Jo no li he dir més que el mateix que he dit aIs altres 
Grups: que és posible que sigui un sistema millor, pero que 
retarda aquella aetuació - que al parer del Govern és im
portant - de poder delimitar les competeneies entre un Go
vem Central i els Gaverns de les Comunitats Autonomes i 
crec que aixo no és ba. 
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Jo no cree que hagi pecat d'optimista a l'hora de re
flectir el futur economic. Crec que efeetivament ens trobam 
enfrontats amb problemes, jo deia que la decada que ja co
menc;a l'any que ve serA una decada dificil i voste llegia una 
serie d'instruccions o deelaracions que pareixia que contra
posaven la informació donada pel Conseller a l'hora de 
presentar uns pressuposts i les que jo presentava d'una ma
nera generalitzada. Jo cree que no hi ha una distinta infor
mació; els problemes hi són, no els hem de negar, i precisa
ment a l'hora que els presenta un Conseller ·d'Hisenda en 
el moment que du aquí uns pressuposts que donen contes
tació puntual i oportuna a cada un d'aquests problemes a 
través de l'acció de govern, hi ha una acció que és exacta
ment la mateixa que fa el Govern de la Comunitat: quan 
passam revista, la seva actuació defineix quines són les li
nies d'actuació. 

Nosaltres constatam que hi ha dificultats. Una cosa 
molt distinta seria que constatassim que no hi ha remeis. 
EIs remeis els posam a través deis pressuposts, a través de 
les nos tres ofertes d'actuació i de principis sense optimis
mes i sense eufories, tawsols reconeixent situacions i cer
cant el remei a cada una. 

No puc estar conforme quan voste ha manifestat d'una 
manera expressa que era proposit del Govern - o una de les 
directrius o aetuaeions del Govem - pensar afer créixer el 
que podem definir com a afluencia turistica. Jo cree que 
amb el meu paragrafvaig voler dir més ayiat - si no em vaig 
expressar bé, ho repetiré ara - que s'havia de mantenir el 
nombre de persones que de qualque manera vénen, perqu~ 
aguest nombre multiplicat per un nombre d'estades més o 
manco similar dóna un grau d'ocupació normal, el mateix 
que ara tenim, sense grans ereixements; que els ereixements 
havien de venir pel que és l'oferta complementaria, pel can
vi de qualitat, per tot allo que pot fer millorar aquest grau 
de consum del turista normal que ve quan es multiplica per 
la mitjana. 

Que sobren places? Ja ha sé, jo també ho dic. ¿Que ha 
crescut massa l'oferta i el creixement i que aixo ha fet que 
hi hagi un desequilibri entre l'oferta i la demanda, perque 
l'oferta ha crescut i la demanda ha quedat aturada o més 
aviat disminuIda? Precisament per aixo hem de prendre 
mesures, precisament per aixo hem de canviar el nostre 
model, per aixo i per moltes altres coses que ens duen a 
aguest canvi parcial. Creim que hem fet un apunt impor
tant de cara a defensar aquest canvi de model envers la 
qualitat, mai envers la quantitat, i qualsevol altra cosa que 
s'hagi manifestat cree que ha estat mal entesa o mal expres
sada. 

La classe dominant que hi ha darrera aquest Govern és 
la classe dominant de 140.000 ciutadans, no hi cerqui ni ca
pital ni interessos. Responem davant aquests ciutadans i no 
responem davant ningú més, i si avui voste no ha volgut ser 
pessimista, ha comenc;at d'una manera un poc alegre, pero 
ha acabat molt trist, una tristor que no s'avé en absolut 
amb la realitat d'aquestes illes. Voste era dels qui manifes
taven obertament que el Govern havia dit que tot alló que 
era dolent era culpa del PSOE i que tot el que era bo era a 
causa del Govern; jo cree que no és aquesta la interpretació 

que s'ha de donar al meu discurs, cadascú que guardi les se
ves culpes, cadascú que aguanti el que ha fel. 

Voste deia que després de sis anys hem destrult la qua
litat de vida a base d'explotacions, miseria d'altres i desor
dre. Per descomptat no vivim en el mateix país, ni al del se
nyor d'UM ni al meu, voste viu a un altre. Em recarda un 
model ecanomic depredador, uns serveis públics insufi
cients, una incredulitat de la joventut, una desocupació; jo 
no faig cap cant al contracte eventual, en el meu diseurs dic 
que és un mal menor, diu ben clar que és molt millor tenir 
una feina fixa, pero molt pitjor és no tenir-ne cap i aixo no 
és fer-ne cap cant ni cap alegria, aixo és constatar una reali
tat, constatar una situació, un nombre creixent de contrac
tacions, un nombre creixent en principi de desocupats, pero 
per aquesta raó. 

El que sí tenc ben clar és que mai no anteposaré el 
dret de la societat a la naturalesa, que és un dret que jo de
fens i al qual m'he permes dedicar almanco tres o quatre 
apartats dins la intervenció és la seguretat jurídica, que 
també és un dret i un dret no n'ha de trepitjar mai un altre 
i, a més, no són contraposats, i dins un Estat de Dret és 
possible fer una cosa i l'altra i si a voste li va fer tantes ria
Bes el fet que jo li digués des d'aquí que jo feia la meva fei
na - perque qualcuns ha interpretaren que continuava po
sant formigó - era que mentrestant hi havia gestions per 
veure si era possible salvar Mondragó, pero li vull dir una 

- cosa molt clara, molt clara perque he de ser coherent amb 
la meva postura: 'en contraposició a les seves belles parau
les Uegides de la declaració i no li diré que és perque l'acu
dit seria massa facil, l'ha fet voste mateix, que aixo era una 
victoria popular, eh?, perque no ens referíem al mateix po
pular, pero pot ser deIs dos. 

No voldria que la seguretat jurídica quedAs en entredit 
per la meya actuació. Alllarg d'aquestes actuacions només 
hem donat suport a un procés que permetia una certa urba
nització i diguem les coses pel seu nom, no a Cala Mondra
gó. No és cert, quan treuen a la foto la imatge de la postal 
del Consell Insular i diuen: aixo s'urbanitza; és mentida, els 
dos plans parcials aprovats i amb la urbanització aprovada 
que hi ha a Cala Mondragó es troben 350 metres darrera 
d'aquesta imatge, dins unes zones on no hi ha ni un sol pi i 
els trossos petits de pinar que hi ha queden salvats amb zo
nes verdes i si no, s'atreveixin a dir que aixo no és mentida, 
i ho varem dir quan férem les normes subsidiarles, les va 
recolzar el meu Grup, i ho vArem dir quan es va dur la llei 
aqui perque creiem sincerament que es podia fer una pro
teceió suficient, rités que suficient, sense un cost, i encara 
ho continuam creient i per aixo varem convidar tots els 
grups polítics - vostes entre ells - a donar suport a un con
veni que permetia aquest establiment d'un pare natural 
sense cap cost ni un. 

Comprenc que s'ha d'entendre el que uns i altres diuen 
cost. El cost era deixar un polfgon d'urbanitzable a una zo
na que no perjudicava res, amb una població i unes condi
cions regressives cada vega da - que jo creia que no perjudi
caven per a res - contra la preservació de tota la zona bos
cosa i totes les zones humides. Aixo no ho va recalzar cap 
Grup i ens quedarem soIs. Si volíem mantenir la seguretat 
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jurídica, si voHem mantenir la coherencia, si volíem mante
nir la defensa d'aquesta zona igual que nosaltres ho volfem, 
no hi havia més resposta que un dret no en trepitjas un al
tre i aquest dret té la forma d'una llei en aquest Parlament 
per si la vol aprovar. 

Ha fet una serie de manifestacions que jo personal
ment consider insultants o velades insinuacions que jo 
m'estim més no mencionar sobre interessos i falta de lliber
tal. Aguest Govern és lliure, agues! Govern actua amb lli
berta!, aquest Govern actua amb coherencia i defensa allo 
que creu que ha de defensar. 

Després ha fet una llarga llista de les que voste creu 
mancanees d'aquest Govern. Jo cree que hi ha una gran do
si de demagogia, crec que voste ha fet una orquestració 
molt particular, una exposició negativa que dóna peu al fet 
que jo li dígués al principi que havia estat trista. Com a 
mostra, dos botons: Jo crec que no ha comptat bé la xifra 
dedicada a eleetrificació rural, perque hí ha dues partides a 
dues Conselleries diferents, una en funció del Pla d'Eleetri
ficació Rural i l'altra, els 90 milions que hi dedica Agricul
tura, i per descomptat no ha comptat bé el tema de les resi
dencies de la tercera edat, perque quan els Ajuntaments te
nen voluntat de col.laboraeió amb nosaltres, en aquest mo
ment - que jo sapiga i comptant per damunt - em pareix 
que són 7 que n'hi ha en marxa. El que passa és que moltes 
vegades, qua n I'Ajuntament és d'un determinat color polf
tic li costa molt entrar en aquesta lmia d'actuació i de con
veni i no es pot fer, pero ho deixaré per a aquells que són 
els responsables d'aquesta política. 

El problema que té el Govern d'aquesta Comunitat 
per poder atendre tota aquesta llista que vos te podria fer 
- que des de l'Oposició es fa amb molta facilitat: hauria de 
fer, hauria de fer, hauria de fer, i que queda magnffica, 
sobretot si se saben triar quatre punts - és que ha de prio
ritzar, com ens exigeix amb molt d'encert tantes vegades el 
representant del CDS, prioritzar és obligació del Govern i 
prioritza amb més o manco encert. Voste pOl jutgar si te
nim encert en la priorit~eió o no, pero no em faci la rela
ció de totes les mancanees, perque a la que vosle ha fet jo 
n'hi puc afegir una llista encara molt més llarga. 

Des d'aquí vul donar la més completa enhorabona al 
representant del Grup SOCIALISTA. Ha fet la millor po
sada en escena en sis anys de trobar-nos en aquestes actua
cions. Avui ho ha presentat bé, per aquest camí tornara a 
ser candidat, ens hi tornarem a veure d'aquí a un parell 
d'anys. Només em falta una cosa, on ha relliscat: ha d'anar 
alerta a posar exemples d'Ajuntaments, perque s'ha d'aga
far "donde las dan, las toman". 

Li he de donar l'enharabona en el punt deIs Consells 
Insulars. Ningú no hi havia parat esment, pero no és cert el 
que voste diu. Els Consells Insulars, l'autonomia incomple
ta que voste diu no és més que un intent va de tomar-nos 
la resposta: centralistes nosaltres, centralistes vosa1tres. 
Que nosaltres volem buidar l'Estatut de contingut i que no 
hi' ha hagut cap iniciativa? A la Legislatura passada ja hi va 
haver iniciatives abans de la Llei de Consells Insu1ars i vos
tes les aturaren; varen dir que mentre no hi hagués la llei, 

tothom quiet. 

Les dues iniciatives que s'han pres i que es troben en 
tramitació ja han donat un cert fruit. N'hi ha gui comen«en 
a gestionar per saber si amb el model anam bé o no hi 
anam i n'hi ha que gestionaran amb més voluntat i qui no 
ha faci sera perque no vol, perque es faran les mateixes 
ofertes a tots els Consells Insulars que ho vulguin i si Car
reteres i Urbanisme es troben bloquejats - les dues dues 
que vostes han fel també amb una magnífica posada en es
cena, perqué sabien que eren les dues més diffcils per arri
bar a acords amb els Consells Insulars, fins al punt que hi 
va haver qualque membre del Partit Socialista que quan ho 
va veure i Ji varem demanar que vengués a firmar aquesta 
petició, va arribar amb els cabells drets, li vArem haver d'a
judar a abaixar-se'ls i no era precisament a causa de la nos
tra actuaeió, sinó de la de vostes que deien: Aixo he de fir
mar? Aixo el seu Grup, no era el nostre; per part nostra es
tarero encantats que cadaseú es responsabilitzi de I'Urba
nisme i que en Carreteres s'arribi a la millar solució perqu~ 
siguin les millors possibles, nosaltres no ho bloquejarem, 
vos tes també ajudin a moure la Sub-comissió que estudia 
aixo. 

Ja li he dit que el Govern de la Comunitat no s'oposa 
al Govern de Madrid, eh?, que si de cas és al revés i d'aixo 
sí que li don paraula. Ara bé, el que m'ha sorpres és que 
hagi parlat de doblers perduts, 1.800 milions perduts per 
una potabilitzadora a Eivíssa. Amb una potabilitzadora de 
la ciutat, de Vila, s'ha solventat el problema de l'aigua a Ei
vissa? Perqu~ l'Ajuntament ha continua1 una acció que hi 
havia en marxa, s'haura resolt el problema a Eivissa o enca
ra farA falta més aigua a tota l'illa i no parlem a Formente- . 
ra? Es que si I'Ajuntament en posa en marxa una d'aquesta 
mateixa capacitat haura resolt el problema de tata l'illa? 
No? Facin l'a1tra, no es perd cap dobler, ens fara falta, -
l'haurem de demanar. No avancin els esdeveniments, que 
les necessitats són molt urgents, pero quan es treuen Ajun
taments i sobretot quan a continua ció d'haver tret proble
mes d' Ajuntaments es parla ni més ni pus que de la gran 
estafa urbanística deis 60 i es diu"que el problema d'ara és 
pitjor, hem de veure la responsabilitat que té cadascú d'a
questa actuaeió. 

A mi em costaria molt poe treure una llista que ten e 
aquí, pero tenc por que no es repeteixi una frase que ja s'ha 
dit en aquest Parlament i no voldria veure en titulars, una 
d'una dita en mallorquí de dos animals amb arelles 11ar
gues, pero no acusi aquest Grup d'estafes urbanístiques, 
miri també els seus municipis, miri on la responsabilitat és 
socialista a veure a qu~ diuen estafa urbanística; miri a Cal
vía, on es posen 500.000 metres per edificar a sol rústic, pe
ro a Capdella a 500 metres cada un per parcel.la. ¿O par
lam de Capocorb i com un Ajuntament socialista diu: per 
rentar-nos les mans que ha decideixi la Comissió Provincial 
d'Urbanisme? ¿O ho haura de decidir I'Ajuntament de 
Llucmajor, per no parlar de Puig-de-Ros, on es dobla una 
zona hotelera o es multiplica per vui1 a costa de l'actuaci6? 
O de Formentera, o de Ciutadella, i alerta a Ciutadella, on 
vostes són consentits, a Ciutadella ha consenten, l'actuaci6 
és d'aquests senyors que comanden, pero vostes ha consen
ten. O Maó, o una tan graciosa com quan el Govern treu 
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aquestes normes que voste ha dejectat de tal manera, unes 
normes cautelars, provisionals, mentre els Ajuntaments 
treuen les seves resolucions que diuen que no s'edifiqui en 
sol rústic de menys de 40.000 metres com a mesura cautelar 
i surt el batle de Sant Joan al front d'una manifestació 
dient: "Des del Govem ens volen llevar l'autonomia, des 
del Govem en estan etc.", esqueles mortuories, "requies
cant in pace amen", el batle socialista, i el d'Andratx també 
amb les mateixes normes o paregudes. 

A veure si som seriosos i mantenim els mateixos pro
grames d'actuació, perque és molt facil fer demagogia, és 
molt fAeil dir que els catalegs estan congelats i que no sur
ten a causa del Govem i que no hi ha cap responsabilitat 
del Partit Socialista perque hem enviat un document im
possible, impensable, i que darrera hi ha el Govern. Si jo 
tir baló fora o voste m'acusa de tirar baló fora, em pareix 
que en la seva intervenció l'ha tengut tot el temps fora de 
joc, tan fora de joc com quan diu, en política turística, que 
baixa la despesa del turista o quan diu, per reafirmar-ho, 
que jo en faig la vana il.lusió que cada turista gasti 15.000 
pts dia. Jo no he dit tols, jO' he dit "l'aspiració és que ven
guin turistes deis que gastin 15.000 pts" i que vull mantenir 
els 7 milions i mig, aixo és una lectura molt més que inte
ressada, més aviat mal intencionada. 

Cala Mondragó, ja ho he dit, l'argumentació és la ma
teixa: 1.950 milions de pessetes, el preu que val i els 1.500 
milions de pessetes que voste treu no sé per que, perque jo 
li podria demanar d'on surten els 450 que voste ja hi ha ad
judicat per Reial Decret quan les sentencies fan pensar co
ses molt distintes. 

No és més que una confrontació entre dues postures 
cIares: a veure si ens deixam dur de la seva proposta i ens 
trobam que un dia una sentencia del Tribunal ens posa 
unes indemnitzacions molt superiors als 1.000 milions de 
pessetes que nosaltres pensam i possiblement molt proxi
mes als 2.000, que les haguem de lliurar i ens quedem amb 
les mans dins les butxaques i sense els 2.000 milions de pes
setes, o bé existeix una possibilitat distinta de donar aques
ts 2.000 milions, no trepitjar cap dret jurídic, no crear inse
guretat jurídica i al mateix temps fer un parc natural pro
pietat de la Comunitat. Que no ens trobem que quan vul
guem fer una actuació en aquest parc ens diguin, amb tots 
els respectes: "perdonin, pero aixo és una propietat priva
da", sinó que quedi com una propietat pública, és a dir, 
2.000 milions de pessetes a canvi de res o 1.950 milions de 
pessetes a canvi que hi hagi un pare natural com el de l'Al
bufera, amb la col.laboració, a l'hora de pagar-los, de l'I
CONA de Madrid que, oh miracle!, juntament amb una al
tra cosa que li diré després, troba que aquesta actuació feta 
conjuntament a l'Albufera va ser magnífica i esta disposada 
a aportar una panicipació. Per aixó vostes veuran que la 
l1ei que hem presentat en aquest Parlament diu que ens au
toritzin afer aquest pagament manco les quantitats que 
aportin altres Administracions públiques: perque en 24 o 
en 48 hores Madrid no ha pogut concretar la xifra de la se-

I va aportació. 
1 

El Govern ha tocat fons. Ja fa temps que sent a dir 
aixó, peró, amic, des del fons dona m molta guerra, ens 

aguanta una respiració que valga'm Déu. Que el pages esta 
poc preparat, que no li hem ensenyat a emprar les aigües 
residuals, que no sabem mantenir la industrialització, que 
en cultura només feim propaganda, que en acció social no 
sabem ni per on anam. Miri, en el Pla concertat d'Acció 
Social, el Govern de Madrid - perque són ells que ho repar
teixen - ens va assignar 21 milions de pessetes escassos de 
tot el contingut i quan en el tema de la droga entram, aju
dam i participam a la creació del Pla Nacional de Droga, 
on hi ha uns criteris unanimes en el repartiment entre totes 
les Comunitats, on tothom esta d'acord i on ve el Ministre 
socialista i alaba la nostra actuació - que després vostes li 
ho recriminen, pobre home, que tengués una relliscada i di
gués que ho havíem fet bé -, ve la Ministre d'Acció Social i 
sense encomanar-se a Déu ni al dimoni ni coordinar res 
amb l'altre Ministeri, Sr Ricci, reparteix 900 milions de 
pessetes i, miri per on, no ens en toca cap, perque els han 
repartit, he dit, no han cridat com el Ministre de Sanitat to
tes les Comunitats per fer el repartiment, no, ens sobren 
900 milions de pessetes, visca!, tacata-tacata,tacata, un a ca
da Comunitat. 

De les residencies de la Tercera Edat li dic el mateix 
que als senyors del PSM-EEM: Comptin Campos, Vilafran
ca, S encelles , Pollen<;a, Arta, Muro, Sant Joan. L'únic lloc 
on ho hem aconseguit fer res, ni centres d'atenció diaria -
aixo que vostes han definit com un lloc on els vellets pu
guin anar a passar els horabaixes, els ho demanin als vells a 
veure que opinen d'aquests lIoes - a l'únic lloc o_n no hem 
pogut fer ni centre de dia, ni res, és on hi ha un Ajunta
ment socialista amb el mateix pressupost que la Comunitat 
Autonoma, només per a la ciutat de Palma, i no n'hi hem 
pogut fer cap. En aquest moment s'ha oben quatre centres 
d'assistencia a la Tercera Edat amb l'ajuda de la Comuni
tat, d'una manera molt precaria perque no volen donar aju
des a associacions, només petites i molt mesurades, perque 
no volen que hi hagi propietats en mans de les associa
cions, volen que siguin municipals, pero és que als senyors 
que manegen 24.000 milions de pessetes de pressupost mu
nicipal - milio envant, milió enrera - no els dóna la gana de 
concertar amb nosaltres i dir: Aquí tenim un local, vosal
tres arreglau-lo i que sigui propietat de l'Ajuntament de 
Palma. No hi ha hagut manera. 

Ja ens va passar igual amb el Centres d'Assistencia Sa
nitaria, tampoc no hi va haver manera de fer-los enlloc, pe
rO aixó ja no és culpa nostra, aixo és culpa deIs Ajunt
ments. Aixó és per esmentar Ajuntaments en el moment de 
treure exemples de coses que ens van malament. No vols 
brou? Ta~ i mitja, ha dit voste, crec. Ho ha dit el PSM-E
EM, avui vos tes van massa conjuntats. 

Directrius d' Acció Territorial, Pla de Carreteres, més o 
manco tot. 400 milions de la CAP. On els hem dut? Dins la 
butxaca? 400 milions de pessetes dins la butxaca és molt 
fort, eh? Es molt fon dir dins la butx:aca, és un traducció li
teral igual que les que voste ha feto Vos te ha dit dins la but
xaca, no ha dit de qui, pero em mirava a mi. 

Pla Extraordinari d'Inversions. Jo crec que el Pla Ex
traordinari d'Inversions tenia una raó quan hi havia el fet 
de presentar-ho en aquesta Cambra, una actuació conjunta 
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amb els nostres estimats amics delGovern Central. Ara no 
hi és, aquestes mateixes actuadons del Pla Extraordinari 
d'Inversions les duim a aquesta Cambra una per una a 
aprovar-les i vostes les poden controlar igual que si hi ha
gués el Pla General. 

Acab amb les seves paraules que també he utilitzat per 
comen~r: la prova de l'acció. Jo li don paraula que em re
met a les proves. 

Gril.cies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: '. 

Srs Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin 
intervenir? 

Per part del Grup MIXT, té la paraula el Diputat Sr 
Caries Ricci. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Grades, Sr President. Sr President del Govern de la 
Comunitat Autonoma. 

Quan jo reclam una actuadó dinAmica i sense por, 
amb inversions, la reclam perque no estic d'acrod amb la si
tuació de tapar forats, com moltes vegades ens trobam. Jo 
vul i recia m actuadons de previsió de futur, no amb boge
ria, sinó molt ben pensades i molt ben programades, amb la 
capacitat de dir el que passanl dema, perque aquesta és una 
de les grans feines d'un Govern. 

Li demanava, li deman i continuaré demanant sempre 
I'autocrítica, perque sempre hi ha alguna cosa a millorar i 
malament va el qui no té autocrítica, perque soIs de I'auto
crítica podem treure la capacitat de millorar les qüestions. 

A mi no em basta que el Govern de Madrid ho faci 
malament. Tal com voste diu, jo Ji don ... de governabilitat, 
els deixo el govern, pero ho faig amb la seguretat que cada 
dia el seu Govern anira milIorant la seva gestió, ho faig 
amb la seguretat que voste un deure a complir no soIs amb 
els seus votants i els meus, sinó amb tot el poble de les Illes 
Balears, amb la seguretat que cada dia don suport i ajudo, 
amb la meya auto crítica diaria - els Consellers ho saben - a 
la millora de la gestió d'aquest poble que s'ho mereix. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Portaveu Sr Francesc Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Jo voldria comem;ar amb una qüestió de caracter gene
ral que pot fer referencia, que en un debat sobre política 
general del Govern ha de fer referencia necessariament a a-

llo que podríem resumir sota I'epígraf de relacions entre el 
Govern i el Parlamenl. S'ha pariat aquí d'incompliments, 
- n'han recordat alguns; jo no vul entrar en qüestions de la 
valoració, sinó simplement en la constatació banal de la re
alitat que hi ha hagut resolucions parlamentilries incompli
des pel Govern: resolució sobre el Consell Economic i So
cial, ja ha hem recordat; sobre les Directrius d'Ordenació 
del Territori, sobre la constitució de l'Organisme de Conca, 
sobre l'actualització de dades del Pla Hidrologic, sobre la 
racionalització i fins i tal declara ció - en el cas de l'ús de 
I'instrument de declaració d'aqüífers saturats en determi
nats suposits -, com a relació de resolucions parlamentaries 
que emanen del nostre Grup i que a pesar de mereixer el 
suport de la Cambra no han tengut un reflex en l'actuació 
del Govern. 

Pero hi ha més coses, hi ha més coses que ens han pre
ocupat, que avui hem de reiterar en aquest debat i que han 
sortit a col.lació al llarg del debat: El crMit extraordinari 
aprovat en aquest Parlament amb el vot en contra del nos
tre Grup Parlamentari, que suposa no solament una manca 
absoluta de control sobre la seva gestió per part d'aquest 
Parlament, sinó - pel seu volum, per la seva quantia - un 
autentic pressupost paral.lel que no hem vist de cap mane
ra incardinat en el pressupost de la Comunitat Autónoma 
per a I'any 90 i, per tant, si tenim un pressupost ordinari de 
29.000 milions de pessetes - parlam de pressupost consoli
dat, incIosos organismes autonoms i empreses públiques - i 
un credit extraordinari de 10.000 milions de pessetes, la dis
funció que crea aquests 10.000 milion de pessetes, que no 
se sap per que seran, que no se sap on s'invertiran, que el 
Govern va reconeixer aquí que s'usarien per anticipar al-

_ guns plans, per~,exemple en materia de carreteres, que el 
Govem tenia al cap i que a causa de les inundacions el que 
farien seria anticipar-se en el temps. 

Tot aixo ha de tenir un reflex pressupostari. Quin és? 

( 

Cap. Al presupost no hi ha la més mínima relació entre ai
xo i allo, entre una cosa i una altra, entre el crMit extraor
dinari i el pressupost i, clar, els Diputats, els Grups Parla
mentaris de l'Oposició ens trobam en una total indefensió 
a I'hora de controlar - que és una de les missions d'aquest 
Parlament - l'acció del Govern en una materia tan Msica 
com l'execució del seu pressupost, a la qual afegim, insistin 
una altra vegada, el gran descontrol que existeix en el Pro
jecte de Pressupost de I'any 90, la fuita d'un control parla
mentari que es va posar en els anteriors pressuposts que fa 
que, a més, hi hagi un pressupost paral.lel per via d'incor
poracions, per via de modificacions que també defugen 
aquest control parlamentario 

Per tant, Sr President, hem de reconeixer que les rela
cions entre el Govem i el Parlament s'ha de deteriorat, 
s'han deteriorat i han empitjorat quant a control com a for
ma de col.1aboració, com a forma d'unitat d'acció entre el 
Parlament i el Govern, ja que no hem d'oblidar que en un 
regim parlamentari el Governemana del Parlament i per 
tant és responsable davant aquest Parlament, de manera i 
que les relacions entre el Govern i el Parlament s'haurien 1 
de cuidar especialment. 

Tot aixó dibuixa un panorama que ens preocupa, per-
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que, cIar, la seva defensa és dir: bé, i que passa a nivell cen
tral? Que pass a amb les relacions entre el Govern Socialis
ta i el Parlament, quan el primer ha tengut la majoria abso
luta alllarg d'aquestes dues legislatures? Han estat unes re
lacions igualment deteriorades? Efectivament. Efectiva
ment han estat unes relacions on s'ha aplicat el "rodillo·, 
on no hi ha hagut possibilitats de control, peró el que jo li 
deman, Sr Cañellas, és si és aquest el model que voste vol. 
Es aixo, el que voste vol fer? Idó per que ha fa, a partir del 
moment que té una majoria parlamentaria, si no ho vol 
fer? Per que ho fa a partir del moment que té una majoria 
parlamentaria? Aquest nivell de degradació, si em permet 
la paraula, de les relacions entre el Govern i el Parlament, 
ens preocupa. 

Vull coincidir amb voste una vegada més, perque no 
ho he dit en la meya intervenció d'una manera expHcita, 
que a la Hum del nostre Grup Parlamentari - a la Hum del 

'. pronunciament del Centre Democnltic i Social - en tots els 
forums parlamentaris on he intervengut entenem que el 
Pacte Autonómic ha de ser un pacte amb la titularitat de 
les Comunitats Autonomes. No pot ser, no ha de ser un 
pacte entre partits; ha de ser un pacte on els titulars, les 
veus titulars del pacte, han de ser les Camunitats. Les Co
munitats al cap i a al fi tenen una expressió parlamentaria 
formada peIs partits i eIs partits intervendran de manera 
obvia. EIs partits poHtics conformen, d'acord amb la nostra 
Carta Magna, l'opinió polftica deis ciutadans i l'articulen 
de manera estructurada, de ma~era parlaIl,l~ntaria. 

Reiter una vegada més l'acord amb el seu planteja
ment en relación amb la insuficiencia financera i compe
tencial d'aquesta Camunitat. Jo voldria corregir les seves 
paraules per agrair-nos aquest recolzament, ti recolzam la 
reivindicació, no necessariament l'ús que fa e les poques 
competencies que té assumides, ha vull precisar perque - ti 
ho vull reiterar una vegada més - la insuficiencia financera i 
la insuficiencia competencial no són suficients com a excu
sa, com a escut per renunciar a qüestions tan basiques com 
la coordinació entre les Administracions i jo crec que aquí, 
parlant com parlen, si em permet l'expressió, de bilis a bi
lis, i no parlant de plantejament a plantejament polítie, jo 
veig un debat polític molt agre entre el Govern de la Co
munitat Autónoma i el Govern Central - i fins i tot entre 
vos Le, Sr Cafiellas, i el Portaveu socialista - que em preocu
pa perque pot establir determinades barreres molt males de 
ven<;er a l'hora d'arribar a acords fonamentals en una mate
ria basica, la coordina ció institucional, la coordinació entre 
Administracions. 

' . 

També, també perque aquestes mancances financeres 
venguin resposts des del Govern de la Comunitat Autono
ma a través de la instrumentació deis mecanismes finan
cers, deIs mecanismes fiscals suficients i eficac;os per desen
volupar una poHtica economica seriosa, si em permet l'ex
pressió, perque si no, no hi ha política económica. En defi
nitiva, tampoc no podem admetre que la insuficiencia fi
nancera i la insuficiencia competeciall'excusin d'una deter
minada passivitat davant l'estat de benestar, davant la ne-

1 cessitat d'emprendre, de plantejar-se una serie de serveis 
socials que nosaltres hem vist amb preocupació que han 
minvat les seves consignacions pressupostaries de l'any 90; 

en definitiva, una inhibició també davant la direcció de la 
polftica economica. 

Jo lament haver-lo de contradir, Sr President, perque 
jo record perfectament que voste va dir que el mapa de des
envolupament legislatiu era suficientment consolidat, ja -
s'havia ultimat i ti vull fer algunes precisions. 

En relaci6 al Cansell Económie i Social jo no crec que 
el text de la llei s'hagi de sotmetre a les difieultats de for
mar aquest Cansell Económic i Social entre altres coses 
perque qua n voste ve a aquesta tribuna o el Govern socia
lista ve a la tribuna parlamentaria del Cangrés de Diputats 
i del Senat a explicar també que no ha fet el Cansell Eco
nomic i Social perque no pot posar d'acord les parts sobre 
la seva composició, des del moment que voste fa aixó pre
jutja aquesta composició. Es moIt difícil posar d'acord les 
patronals i els sindicats sobre quina és la seva representivi
tat real a l'hora d'establir, a l'hora de formar el Cansell 
Economic i Social, pero no és gens difícil determinar quina 
sera aquesta composició, hi ha mecanismes legals que de
terminen l'apreciació del pes espeeífic de cada un. 

El que no no pot ser - perque, a més, ens pareix man
cat de lógica - és que les dificultats per formar un hipotetie 
Cansell Economic i Social que no existeix ni damunt el pa
per inhibeixi vosté i el seu Govern de redactar la llei consti
tutiva i la llei que determini la seva composició i funcions. 

Quant a les Direetrius d'Ordenaci6 del Territori, Sr 
President, no pue ser tan comprensiu, aquí no hi ha perdó, 
fa molts d'anys que esperam aquestes Directrius, en fa mas
sa i jo cree que ja no hi ha excuses. Jo tenc una predisposi
ció perque voste m'expliqui que no pot complir aquesta re
saludó parlamentaria, que s'ha de complir tal resoluci6 
amb retard, que hi ha imponderables que dificulten el com- o 

pliment, peró en aquest tema no, aquest tema ja és una 
qüestió que ha hi duim massa anys. La Llei d'Ordenació del 
Territori és vigent des de l'anterior Legislatura i aquesta, si 
continuam així, acabara, i l'elaboració de les Directrius 
d'Ordenació del Territori - i, a més, en un termini que en 
aquest moment no record, peró que per descomptat ja s'ha 
incomplit - no s'arriba afer i aquí em pareix que ja no hi ha 
excusa. Per tant, per mantenir des d'aquest Parlament una 
mica la lradició de la mateixa manera que es manté la d'a
quest debat parlamentari, tornarem a reclamar del Govern 
la remissió d'aquestes Directrius. 

En relació amb la reforma de l'Estatut, Sr President, 
ara parlant políticament, jo cree que una reforma de I'Esta
tut que només hagués contemplat aspectes competencials 
hagués tengut exactament la mateixa lentitud que té aques
ta altra o que tendria qualsevol que entras en altres aspec
tes, perqu~ el problema amb el Govern socialista, el pro
blema amb la majoria parlamentaria - fins ara majoria, per 
ventura a partir d'ara ja no absoluta - que hem tengut 
aquestes dues Legislatures no ha estat en relació amb el 
contengut deIs projectes de reforma estatutaria, no ha estat 
amb eIs contenguts perque sap que hi ha hagut projectes de 
reforma estatutaria basats només en l'ampliació de compe
tencies en materia d'Educació que s'han denegat. Es siste
mMie, és una problema d'ordre, és una qüestió de premissa, 
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és una qüestió - si em permet l'expressió - de prejudicis. 

Per tant, essent així, no guanyaríem res limitant el Pro
jecte de Reforma Estatutaria exclusivament als aspectes 
competencials, els problemes serien exactament els matei
xos. Per tant, adoptem una postura política en nom d'a
questa Comunitat Autónoma que legítimament represen
tam i proposem la nostra reforma d'Estatut. Ara bé, dins 
aquest debat, nosaltres, el Grup Parlamentari del CDS ofe
reix la seva postura quant als contenguts possibles o als 
contenguts que hauría de tenir aquesta reforma. 

]0 crec que sí que hi ha hagut una contradicció, Sr Pre
sident, entre la visió que voste ens va fer del futur quant a 
conjuntura económica, quant a previsió d'evolució de les 
variables económiques i les que contenen l'Infonne Econó
mic del Pressupost, perque mentre l'Infonne Economic 
Pressupostari i altres estudis que ha al.ludit un Portaveu 
socialista parlen simplement i plenament de crisi i hi ha ex
perts que parlen de crisi, voste ha parlat que l'any 89 és un 
simple toc d'atenció, literalment de la seva intervenció. ]0 

cree que la valoració és moIt distinta, voste diu: és un toe 
d'atenció i per tant no hem de canviar de model; després -
s'ha contradit, després ha dit que s'havia de canviar de mo
del, pero en la seva primera intervenció de replica ha dit 
que no s'havia de canviar de model perque no hi havia una 
erisi suficientment profunda com per revisar el planteja
ment de la política economica i, en canvi, les dades objecti
ves no solament aconsellen una revisió en profunditat de la 
política economica d'aquesta Comunitat, sinó que la fan 
imprescindible, Sr Cafiellas, la fan absolutament imprescin
dible. 

-El tema cIar és en relació amb l'evolució de l'oferta tu
rística. Voste ha negat avui que hagués dit que el seu model 
es basava en un creixement qualitatiu i quantitatiu de 1'0-
ferta. Jo em remet a la seva intervenció, a l'exemplar del 
seu discurs, pagina 46. Diu "no propugnam una disminució 
del nombre de turistes", és cIar el que aixo vol dir a sensu 
contrario; a la pAgina 48, on és molt més cIar, diu "només 
així podrem atreure més turisme de major capacitat adqui
sitiva", aquí hi ha creixement quantitatiu i qualitatiu sumats 
i, per fi, quan diu "hem d'anticipar nous planejaments per 
donar cabuda a més turisme de segona residencia". Jo li die, 
Sr Cafiellas, Ji reiter que quaisevol canvi de rumb en la po
lítica de control de l'oferta turística que no camini paral.le
lament amb la desaparició, amb la destrucció de l'excés de 
places d'oferta turística que existeix en el nostre país és do
lent, és negatiu per al nostre país i li ha vull reiterar. 

En definitiva, vos te - després, ja sense notes - ha dit 
aBo que nosaItres teruem ganes de sentir-li a dir en relació 
amb la polftica economica, pero jo crec que malaurada
ment ha estat un lapsus. Voste ha dít "hem de canviar de 
modelO, ti he agafat les paraules titerals perque la veritat és 
que quasi m'ha emocionat, pero jo crec que efectivament 
ha estat un lapsus i l'exemple més clar ha estat el de Cala 
Mondragó. 

Una darrera reflexió sobre la seguretat jurídica: Com a 
ciutada, com a representant d'un partit polític, com a Por
taveu d'un Grup Parlamentari jo vull declarar que la segu-

retat jurídica també és el compliment del mandat constitu
cional que la propietat és sotmesa a l'interes col.lectiu, i 
aquesta seguretat jurídica jo la vull tenir. Pagant, em diuen 
des dels escons del Govern. Pagant que, Sr President? Pa
gant que? ¿Pagant uns drets que la manca de planificació, 
que la manca d'ordenació territorial ha fet creixer a mesura 
que s'alimentaven i consolidaven els distints estadis del pla
nejament urbanístic? 

El Sr Triay li ho ha dit molt bé: Vostes varen rebre Ca
la Mondragó absolutament lliure de qualsevol carrega de 
planificació urbanística, d'uns drets que a través de l'acció i 
de la inacci6 del seu Govern s'han consolidat paulatina
ment i ara hem de pagar. Aixo no és seguretat jurídica, Sr 
President. El Govern finalment ha hagut de posar el mac 
en terra i aixo ens costara, quant? No ho sabem, voste té 
una opció de compra, segons ha anunciat als mitjans de co
municació. Jo no estic molt segur de la xifra, no la sé, no 
em puc pronunciar en aquests moments, pero en qualsevol 
cas, parlant de sentencies, manifestada una oposició de la 
propietat oferint una opci6 de venda de quasi 2.000 milions 
de pessetes, jo no crec que una sentencia basada en l'expro
piació o en la renúncia als drets edificatoris que significaría 
la LIei de declaració d'Area Natural d'Especial Interes po
gués arribar més amunt d'aixo. 

En conseqüencia, ja li puc anunciar que el nostre Grup 
Parlamentari continuara donant suport a la Proposició de 
LIei de declaració d'Area Natural d'Especial Interes, entre 
altres coses perque, si més no, en el més bla del suposits, 
no és contradictoria amb la posició del Govern. 

Gracies, Sr :&esident. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa
raula el Portaveu Sr López i Casasnovas. 

EL SR LOPEZ I CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. Molt Honorable Sr President de 
la Comunitat Autonoma. 

Si entram en una dialectica en que voste parla de tris
tor i jo li puc parlar de fAstic segurament no aclarirem res i 
degradarem el debat parlamentario Per tant, em remet als 
fets i no a les paraules. 

Voste no ha desmentit cap dels punts que jo he propa
sat per a coneixement, per a constatació, per informar una 
acció de govern. Que quedi clar que aquest debat, si ha de 
servir de qualque cosa, ha de ser per redr~r actituds tor
tes, per refor~r l,(nies ben tra~des - que també n'hi ha -
d'haver qualcuna, m'imagin - pero en qualsevol cas ha de 
servir perque el contrast d'opinions pugui fer l'efecte de
mocratic que tots desitjam. 

Per tant, deíxi'm que faci una reflexió pública davant 
aquesta Cambra. Parlar de classe dominant és parlar d'un 
concepte científic: hi ha classes dominants, hi ha classes 
subalternes, sociologia pura. Que vostes deien als 140.000 
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ciutadans que van recolzar la seva opció electoral en el seu 
moment - i m'imagin també deIs seus soeis que li donen su
port - és un fet legítim, pero, Sr President del Govern de 
les Illes Balears, voste es deu basicament, i ho sap, a aques
ta Cambra de representació parlamentaria, voste es deu al 
Parlament, voste ha de venir a retre comptes al Parlament, 
voste ha d'acceptar que el Parlament pugui aprovar propo
sicions no de llei, mocions i resolucions. Per cert: les reso
lucions amb caracter imperatiu són lIeis i les lleis si s'apro
ven s'han de complir, la llei no és teta per a 1'incompliment 
sistematic; n'hem constatat alguns casos, podríem posar-ne 
més. 

Despres de sis anys d'exercici d'aquest autogovern jo 
he de dir sincerament que potser té raó, no vivim al mateix 
país, és a dir, amb millors paraules: no el vivim de la matei-
xa manera. A mi em dol molt, em preocupa que hi hagi ha
gut un procés de deteriorament de la qualitat de vida, voste 
diu que no i jo crec que sí. Miri: a Eivissa just fa uns quants 
anys podies anar pel camp sense necessitat de dur una can
timplora, per exemple, perque hi havia aigua a tot arreu, 
podies beure de les fonts i deis manantials que rajaven. Ara 
no pots anar enlloe a a beure, a Eivissa; és més, aquí ja hem 
parlat de la planta potabilitzadora. A(jJ és una perdua de 
qualitat de vida? Jo cree que sí. Podíem anar a nedar sense 
cap problema a determinades cales; avui hi ha contamina
ció i els seu Govern té uns projectes, uns programes de sa
nejament de platges. Qui ha causat aquesta contaminació? 
Vos te no, sense cap dubte; ara M, una actuaci6 política que -
ve d'estona pero que troba continui'tat i no fre ni revulsiu 
dins el seu Govern ho ha permes aix:f. 

A més de contaminació de platges, continuant amb el 
tema de qualitat de vida li podria parlar, per exemple, del 
paisatge destruH, de la salinització - jo ha hem dit -, de la 
precaritzaCió deIs 1I0es de treball, de tot a(jJ que configura 
el que es diu el salari indirecte deis treballadors i que costa 
més per viure precisament a determinad es zones. 

No és igual viure a una barriada o a una altra i si voste 
surt d'aquí com jo faré i anam a peu pels carrers de Palma 
tindra ocasió de veure com el problema de la droga és una 
situació lacerant, veura les xeringues aterra; veurA, per 
exemple, si beu l'aigua a 1'aixeta de determinada barriada 
com surt més salada que d'altres, és a dir, que hi ha uns 
problemes de qualitat de vida i que perdem els signes d'i
dentitat més pro pis i més estimats, els que més hauria de 
cuidar el Govern i no és una frase meya, repetesc, voste té 
la deria o la mania de dir que jo faig demagogia, voste fa 
demagogia si no em contesta amb detalls exactes a les coses 
exactes que li planteig i aquí té, per exemple, el resultat de 
I'enquesta que va fer el O:msell Insular de Mallorca, on diu 
clarament la desafecció deis joves de les Illes respecte de 
l'interes per la llengua propia i no cal anar tampoc a les en
questes del Consell Insular de Mallorca, vostes ho saben 
perfectament perque ho constaten, no s'avan~, no s'ava~~ . 

Quines illes llegarem als fills i als fills deis nostres -
fills? Quins eriteris d'ús social feim dins el camp? Quina re
alitat heretaran? No entene res del que significa protegir, 
és a dir, opinam de diferent manera, que quedi ciar. Vos te 
diu que una urbanització, dos polígons a 250 metres de Ca-

la Mondragó - de la fotografia, eh?, de rarea totografica -
no ocasionaran problema. A més, col.locarem un parc na
tural al1ft enmig, bé, un moment, qu~ és un pare natural? 
Un parc natural enmig de dos polígons urbanitzats? Un 
parc natural a tan poca distAncia? Un pare natural al costat 
d'una urbanització que es diu Sa Barca Trencada? Ara en
tenc el motiu deis problemes d'enteniment amb el Govern 
Central respecte de si parc nacional o parc natural en el 
terme de Cala Mondragó. No m'estranya. 

Estam en condicions - deia vos te, i ho reafirm perque 
és eserit - d'oferir seguretats als eiutadans i seguretats en 
plural als ciutadans de les Illes. Parlem, ido, de seguretats. 
En pan jo ho ha fet el Sr Quetglas. Quin és el concepte de 
seguretat jurídica? Voste ha dit que no anteposaria la segu
retat jurídica aIs drets socials, als drets generals del medi 
ambient i de defensa del territori que marquen també la 
Constitució. Ido miri, el principi de seguretat jurídica, dit 
amb tata modestia, no és un principi subjeetiu exclusiva
ment en relació amb els particulars exclusivament, sinó que 
afecta els subjectes, és a dir, persones ffsiques i jurídiques, 
públiques i privades. 

D'altra banda, la seguretat jurídica no s'ha de prede
terminar a través d'actuacions i vostes han predeterminat la 
seguretat jurídica a través d'actuacions, les actuaeions que 
per passiva han permés que es produissin en un Ajunta
ment del seu mateix color polític, que 'hipotequen quasi 
amb frau de llei el~ interessos gen erais als quals s'ha de 
subordinar constitucionalment tota actuació pública i, per 
descomptat, també la del seu Govern. 

Parlant d'Ajuntaments, obviament hi ha coses que cri
den molt l'atenció i que em fan una mica de gracia, perme
ti'm. Ciutadella. Vos tes han repassat les actes deis plens i 
de la Comissió Permanent que hi havia abans de les ('.-amis
sions de Govern, abans que entrés en vigor la Llei de Bases 
de Regim Local, de l'Ajuntament de Ciutadella? Vostes 
han vist qui votava a favor de l'atorgament de llicencies 
amb una maniga ampla increíble? Es molt de bo de fer gi
rar-se cap a aquell esc6 i dir-ho; ha de tenir doeumentació i 
ho ha de poder demostrar, perque si bé és cert que hi havia 
connivencies molt curioses - esper que conjunturals - amb 
el Grup Socialista a 1'Ajuntament de Ciutadella, no així 
amb els regidors del nostre Grup. Es més, repassi les actes, 
repetesc: Quines mesures restrictives han proposat vostes a 
l'Ajuntament de Ciutadella? ¿Es cert o no que si el seu 
grup hagués governat segurament avui la costa Sud de Ciu
tadella entraria dins ~ls mateix model que intenta m d'evitar 
a les costes de 1'Est, de 1'Est de Mallorca obviament, de Fe
lanitx i aquell tros? 

Es insultant. Per a mi és tan insultant una desacció del 
seu Govern com per a voste ho poden ser les meves parau
les, que en qualsevol cas estic disposat a continuar demos
trant amb xifres, amb dades, amb papers, pero el tema és 
bastant ciar: voste ha volgut donar el seu missatge, voste ha 
volgut dir que el seu Govern ho fa be i jo entene que ho 
vulgui dir, perque és la seva missió i la seva obligació. Ara 
bé, vos tes no volen canvíar de política, i nosaltres, que tam
bé representa m un segment de la societat de les Illes i per 
tant no soIs estam legitimats, sinó que ens creiem amb 1'0-
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bligació de dir, per exemple, que l'agricultura no funciona i 
que vostes la donen per liquidada; que la indústria té cada 
dia més dificultats i aporta menys al producte interior brut 
i no m'ho ha contestat; que el turisme es troba perillosa
rnent estancat, que la despesa que fan els turistes - voste 
també ho va dir - disminueix i que no hi ha pitjor sord que 
qui no vol escoltar. 

Hem de ser conscients, ido, de les dificultats per les 
quals passa la nostra Comunitat Autonoma per posar-hi re
rnei, no per altra cosa, i els seus pressuposts, per exemple, 
que indiquen com volen traduir en doblers la seva acció de 
Govern, no responen a aquesta voluntat rectificadora. No
saltres, amb les resolucions i amb les esmenes que presen
tarem oportunament intentarem continuar defensant 
aquest model. No és inconsciencia, no és manca de visió, 
permeti'm una altra qüestió puntual, l'eleetrificació. Vos te 
ha parlal del 90 milions, que hi ha una partida i una altra 
de no sé que, té raó, hi són, pero nosaltres no parlavem de 
nombres, nosaltres demanavem resultats. Des del 1985 en
~ li pue treure, perque tenc un dossier, totes les aparicions 
públiques que s'han prodult en prernsa anunciant a bombo 
i platerets l'electrificació de la zona de Tramuntana i voste 
sap perfectament que les 48 finques que hi ha en procés 
d'electrificació encara no han pogut eliminar el lIadre. Sap 
que és el lIad re, no? El grup electrogen, segons els pagesos. 
Aquest és el problema. 

Espais protegits? Cap actuació en el Trenc, per exem
pie, durant dos anys. Quina brutor i quina manca de, quina 
distancia abismal entre paraules i fets! 

1 acabo Sr President, Sres i Srs Diputats: La implanta
ció de l'Acta Unica Europea, la Carta Social Europea els 
obligara a fer una política - supos, esper - diferent. Haurem 
d'heretar tots els compromissos que implica l'Acta Unica 
amb els ciutadans que venguin de l'estranger a residir a les 
nostres illes; exigiran els mateixos serveis, la mateixa quali
tat, el mateix nivelI que tenen a Fran~, a Anglaterra, a 
qualsevol país comunitari. Estam en condicions de donar
los aquesta qualitat de serveis, en els que són de la seva 
competencia? En els que són de la competencia de l'Admi
nistració Central, ja en parlarem un altre dia. 

Aquest és el repte, hi ha tot un programa d'actuació 
per fer i que no es fa; en conseqMncia no trobi rar que no
saltres Ji posem unes prioritats i en una cosa coincidiré, i 
amb ac;O acaba m sempre aquest debat sobre l'estat de l'Au
tonomia: Estam completament d'acord que a més de les 
prioritats que jo li he marcat, n'hi ha moltfssimes que no he 
escrit. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Portaveu Sr Francese Triay. 

EL SR TRIA Y I LLOPIS: 

Moltes grAcies, Sr President. Sr President de la Comu-

nitat Autonoma. 
t< 

Li voldria tornar les flors enverinades que m'ha dedi- ti 
cat amb la maxima cortesia. Reconec que ha fet amb profit s( 
dos cursos basics, el de Dale Carnegie de respondre sense n 
dir res i el de victimologia, que és una de les especialitats ce 
noves del Conseller Adjunt a la Presidencia, i amb certifi- rr 
cat d'aprofitament. També vuIl insistir, perque cortesia e: 
obliga - quan m'embal jo no lIegesc els papers i per tant d 
pot ser que les expressions tenguin una for~ col.loquial, p 
pero no un rigor en totes les paraules - que vostes es varen e 
dur a la butxaca la Llei del CrMit Extraordinari deIs 400 fj 
milions, alt aquí, jo no he anat més°' enlla, i quan van tenir I n 
la Llei del CrMit Extraordinari deis 400 miJions van obli-
dar completament tots els altres punts de la comunicació 
de les resolucions, que per cert d'aquest crMit extraordina- n 
ri ja en vam parlar a la Comissió i no se'n va fer l'ús que la r 
llei deia, s'ha destinat a fins que no són els que havia auto- 1 a 
ritzat el Parlament. r 

11 

En materia de Consells Insulars, el gran silenci, perque 11 

és el gran buit, clar, és aquf on cou, és totalment congelat. r 
La Comissió Tecnica, la Subcomissió, la Subponencia i tota o 
classe d'organ col.legiat en aquesta materia no es convo- a 
quen mai, fa mesos i mesas. a 

Sí, Sr Huguet, fa molt de temps que no es convoquen, 
pero a més jo li voldria contar una anecdota perque segura
ment el President no la sap i convé que ho conegui, perque 
és graciosa. Quan en aquesta Subcomissió o con es digui 
tractavem el tema de la valoració deIs serveis a atribuir als 
Consells Insulars en materia d'urbanisme i vam recordar 
que la Llei de ~ilsells Insulars estableix el mecanism~ de -
com s'ha de feí; el Conseller d'Economia, Sr Forcades, va 
dir: Bé, al.lots, si ens hem de posar lega listes ens en podem 
anar. Vam quedar de pedra, vam quedar de pedra quan 
vam coneixer que per part del Govern aplicar la Llei de 
Consells Insulars és posar-se en pla legalista. Ja vam veure 
cIar que anavem a perdre temps i a tirar pilotes fora, pero 
també ho devien saber vostes q~~ no ens han tornat a con
vocar. 

Podríem parlar més d'aixo deIs Consells Insulars, pero 
cree que ja tindrem temps amb tot el curs parlamentari per 
tornar sobre aquestes qüestions, perque l'important de la 
Llei de Consells Insulars és l'atribució de competencies als 
Consells Insulars, delegacions, transferencies o com ho vul
guin dir. El tema de la gestió ordinaria és una anCcdota, és 
una figura completament subalterna que pot servir per re
soldre determinats problemes, pero no és l'article 39 de 
l'Estatut, és una cosa de molt més baixa importancia, abast 
i ambició. 

Bé, com que aquí s'ha parlat molt de l'Estatut, de la re
forma, de la finan~ció i del 29 d'octubre, voste baurA de 
coincidir, Sr Cañellas, que el Partit Socialista ha guanyat 
per tercera vegada aquestes eleccions generals que s'han ce
lebrat dia 29 d'octubre, la qual cosa és molt important; que 
vostes les han perdut per tercera vegada davant el Partit 
Socialista i per enéssima vegada en general, perque no han 
guanyat mai. 
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Per tant, si nosaltres tenim en el nostre programa elec
toral unes determinades precisions, que pe! que es veu vos
te no coneix o si les coneix no les comparteix i aquesta és la 
sel/3 obligació perque manlé una posició diferenl, en el 
Dostre programa electoral, que es suposa que és el nostre 
compromfs davanl un electorat que ens ha donal, si no una 
majoría absoluta, que encara no ho sabern, sf una majoria 
estable suftcienl per governar, i aquf establcix aquesl tema 
del pacte amb les d'iferents forces polftiques per anar a un 
pacte d'Estat per establir I'ampliació competencial per a les 
Comunitats del 143 sobre els principis que han de regir la 
finan~ció de les COmunitats Autonomes quan arribí el 
moment de tornar-les a finan~r, etc. 

Aquest és el nostre plamcjament, n0sallres només te
oiffi un partit, no en tenim un de Balears i un altre de la 
resta d'Espanya, en a~ comprenc que teIlÍm diferencies 
amb el seu plamejamenL del que són els partils polltics, pe
ro aquesta és la nOSlra realitat. Pel' tant, ha té perfeeta
ment, jo li puc passar, fins i tal regalar, perque de progra
mes electoraIs sempre en obren, n'hi puc regalar un exem
piar i abó voste el lé, el repassa i ells diu el nom deJ pare 
qua n ha cregui OpOftÚ o ens torna a dir el tema deIs dos 
animals i les orelles, que és una de les coses que hem apr~ 
a base d'illsistir, perque la lletra amb sang entra. 

Sobre la despesa turística ha he Ilegit perfectament, Sr 
President, perque encara que era un discurs que es va dis
tribuir o hi vam tenir accés no sé per quina vLa, jo no ho sé, 
pero a les cOpies que renim hi falten moltíssímes pagines, 
per bé que aquesta hi era i diu c1arament que aquests mí
tions de LUrisles gastin una miljana de 15.000 pts dia. Jo no 
ho podia creure i voste m'ha confirmat que no era aixa, que 
8ixa no té sentiL L'any passal, quan vam parlar deis Con
sells fnsulars vos te va die que aixO era bogeria i després ha 
va retüar i tal. Que allo de les 15.000 pts día pel lotal del 
nombre de turistes que vénen és una ximpleria i ha retir, Sr 
President, ha retir immediatament; no he dit que fas una 
ximpleria. vulI dir que és una cosa poc madurada i poc es
tudiada. 

A Cala Mondragó, m'ha sonat a conegut. Es que Cala 
Mondragó no és Cala Mondragó, és que el Trenc no era el 
Trenc, no sé si vos tes ha recorden, el Trenc era les Covetes 
i vos tes recordaran que les Salines d'Eivissa i Formentera 
no eren les Salines, hi havia una serie de coses que amb 
molt de criteri els senyors de la majoria urbanitzadora van 
eliminar perque allo no eren les Salines jara descobrim 
que Cala Mondragó lampoe no és Cala Mon<lragó, no s6 
que feim, pero no dom inam la 10 po nintia, e ls parlits que 
anam darrera aquestes mani.es de protegír espais nalurals 
tenim greus problemes de no encertar mai la loponímia 
adequada i mirin que tenim el Sr Drunia Pons, que amb 
l'EnCi.clopMia de Mallorca domina aquests temes, pere) no 
hi ha manera, no n'entertam ni una, mai no és el nom que 
corres pon, pero bé, aixa que nosaltres per entendre'ns de
¡m Cala Mondragó, que valia e11984? 

Si el 1984 la Comunitat hagués anat a comprar-ho de 
bona fe amb un acord de preu de mercat, de preu sense es
pecular, quan no hi havia norma subsidiaria aprovada, 
quan el Govern socialista havia anul.lat el Centre d'Interes 

----

Turístie Nacional, quan no hi havia cap més qualificació 
que la de sol rústic, simplement, que valla? Valia 2.000 mi
lions, no valia cinc vegades menys, m'és igual que siguin 5 o 
4, valia més de 1.500 milions menys, perque el preu d'ara és 
el preu de les urbanitzacions aprovades, deis plans parcials, 
de les normes, de les expectatives urbanfstiques i, arnés, 
fins i tot és el preu que surt de tenir en compte unes sen
téncies que ni tan sois no són fermes, com la sentencia del 
Trenc, pero aixo és el preu mmam tenint en compte que és 
el preu que es paga a un propietari per no fer negoci, per 
no haver-se'n de preocupar, per no haver de fer inversions, 
per no haver de gestionar durant anys el que és una urba
nització i una actuació urbanística. Es un preu magnífic, 
pero aquest preu magnífic i la diferencia amb el preu del 
1984 és una plus-valua que vostes han carregat als ciuta
dans de les Illes Balears, 1.500 milions. COm que a mi m'a
grada donar coses que es puguin resumir bé, val 1.500 mi
Hans més el fet que vostes el 1984 encara no sabessin el 
que han descobert avui: que s'havia de protegir integral
ment Cala Mondragó. 

La potabilitzadora d'Eivissa no té explicaeió, Sr Presi
dent, no té explicació. El Decret del Consell de Ministres 
autoritza a fer una potabilitzadora en el municipi d'Eivissa; 
logicament és fa una potabilitzadora per raons d'urgencia, 
d'excepcionalitat, fora del marc del Pla Hidro10gic, etc. 
L'Estat esta disposat, al marge del color polftic - alerta, 
perqué ja el veig venir -, perque quan aixa es va aprovar ja 
s'havia posat la moció de censura al batIe socialista d'pivis.. 
sa, per tam no tenia cap contingut polític i, a més, l'havia 
aprovada aquest Parlament i cree qeu va ser molt impor
tant per dur endavant aquest acord del Consell de Minis
tres per fer-la, resulta que aixó, lagicament, si l'Ajuntament 
ho pot fer amb els seus mitjans, si l'Ajuntament considera 
que els ciutadans del municipi poden assumir aquest cost 
nO en faran dues al municipi d'Eivissa, perque aixo és per 
al municipi d'Eivissa, aixf ho diu l'acord del COnsell de Mi
nistres. 

Hem perdut 1.800 milions, qualque dia els recupera
rem; sí, qualque dia hi haura un pla hidrologic, passara el 
temps, pero ara, en aquest moment s'ha carregat innecesa
riament als habitants d'Eivissa un cost de preu d'aigua po
tabilitzada per una empresa privada que era gratis, perque 
tota la construcció la posaven els pressuposts general s de 
I'Estat i la posaven, entre altres coses, pel que vostes sem
pre demanen, perque fas com a Canaries. A Canaries els 
paga aquestes potabilitzadores i varen dir: ido a Balears, a 
Eivissa, que és on és produeix aquesta necessitat més ur
gent, també els ha pagarem. En quines condicions? Les 
mateixes de Canaries, les mateixes: que posin els terrenys i 
que després tenguín cura de l'explotació, que no hi hagi si
multaniament una duplicació innecessaria d'inversions. 

Quan m'ho contaven li pue assegurar que no ho creia i 
quan l'he sentit i he vist que efectivament era en possessió 
de la veritat sobre aquest tema, encara ara no comprenc 
com podem perdre aquest tipus d'actuació, perque 1.800 
milions de pessetes, com voste sap molt bé, són el 7, el 8 o 
el 9% del pressupost global de la Comunitat Autonoma. 

Els serveis socials crec que son pecata minuta compa-
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rats amb els temes que tractam i efectivament ho podem 
deixar per a un altre moment. Es indubtable, Sr President, 
que ens trobam davant una nova balearització, diferent de 
l'anterior, pero una nova balearització, perque les xifres 
anuals de noves places que es construeixen suposen un 
creixement desmesurat i desbocat i aquesta paraula balea
rització ja sé que és tabú, una paraula pecaminosa, pero 
com que l'he trobada a la Memoria de la Conselleria d'Eco
nomia i Hisenda, a la MemOria del Pressupost, que he lle
git amb molta atenció, hi he trobat la balearització de Me
norca i he dit: Ves per on la balearització és prohibida per
que va contra la imatge de les Illes Balears i és tirar pedres 
contra la nostra teulada, pero quan s/aplica a Menorca ja va 
bé. No m'ha acabat d'agradar, la veritat, pero ens trobam 
davant una nova balearització, si per balearització entenem 
el que entenem, un creixement excessiu, no planificat, per 
sobre les nos tres necessitats reals de creixer en aquestes 
qüestions turístiques. 

1 els Ajuntaments? Els Ajuntaments tenen els plans 
que els aprava la Comissió Provincial d'Urbanisme, que és 
el Govern, i els ho aprava amb relativa discrecionalitat i ai
xO ho deia, la falta de planificació dóna un gran marge de 
discrecionalitat al Govern i, arnés, perque no hi ha Diree
trius d'Ordenació Territorial, que són el marc que hauria 
de fermar d'una manera jurídica, amb garanties, dins I'Estat 
de Dret, l'actuació municipal. 1 aixo, escolti, que hagin pas
sat dos anys de més als vuit mesos per fer un avan~ i que 
després, quan facin aquest avan~ encara hagin de fer les Di
reetrius - acabara la Legislatura i continuarem sense Diree
trius d'Ordenació Territorial - em sembla realment preocu
pant. 

Per últim, he de coincidir amb el Sr López i Casasno
vas - avui tenim parts de coincidencia en les nos tres inter
vencions - que la paraula davant el Parlament és important. 
Jo no pos en dubte en absolut les altres consideracions que 
vos te ha fet de la paraula davant el seu electorat, cIar que 
si, pero la paraula davant el Parlament és molt important, 
sense paraula davant el Parlament no hi ha joc democratic i 
representatiu. 

Que venim a fer aquí? A comptabilitzar i a guanyar 
dietes? Qui més qui manco té altres maneres de guanyar-se 
la vida, jo crec que venim aquí a fer una participació demo
cratica de la representació dels diferents sectors, els qui te
nim minoria la tenim i hem de fer aquest paper i els qui te
nen majoria han de governar. Ara bé, no hi llevi importan
cia, perque sobre un greuge n'hi afegim un altre. 

Apravin amb responsabilitat. Vostes no són el Govern 
extern al Parlament, vostes són part del Parlament, són 
aquí i vostes són el Grup majoritari, són inseparables 
Grups majoritaris que formen el Govern de coalició per a 
aquesta Legislatura. Per tant, tenguin un mica de seny, a
provin resolucions complibles. Nosaltres comprendríem i 
comprenem que hi ha casos concrets, que hi ha coses que 
són diffcils de complir, pero un incompliment tan generalit
zat realment dóna la sensació, quan passa i es repeteix un 
any darrera l'altre, que la darrera prioritat que té el Govem 
sigui complir els acords del Parlament que els seus partits i 
els seus Grups han ajudat a apravar. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el President de la Comunitat Autonoma, 
Sr Gabriel Cañellas. 

EL SR PRESIDENT DEL GOVERN DE LA CO
MUNITAT AUTONOMA (Gabriel Cañellas i Fons): 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Tres només, perdó quatre, han estat els Grups qu,? han 
utilitzat el dret de replica. M'han demanat previsió de futur 
per a l'acció de govern i autocrítica. Qualcú em deia per 
darrera que l'autocrítica és marxista, ja basta la crítica que 
em fan els altres Grups i voste mateix, pero crec que a la 
nostra interven ció de l'altre dia hi ha les dues coses: hi ha 
previsió de futur, perque hi ha un examen tan rigorós com 
permet una intervenció com aquesta - i així i tot va ser 
prou llarga - del que han de ser les línies mes tres d'acció de 
govern, que de qualque manera duen una crítica de la situa
ció actual en que es traba la nostra Comunitat i per aques
ta linia hem de continuar, perque ens agrada examinar les 
nos tres passes, perque ens agrada treure'n lli~ns per a un 
futur. Previsió és tant com tenir un cam! d'acció establert i 
seguir-lo amb seguretat, i per aquest cam! no ens ha de fal
tar valor per continuar. 

El Grup del CDS ha coincidit amb les últimes paraules 
del Portaveu socialista quant a la importancia, que la té, el 
compliment de ~e.S. . resolucions del Parlament o la impor
tancia de les resolucions no complides. Crec que en la me
va intervenció de replica he dit que efectivament era im
portant i que nosaltres - en aixo també ha coincidit el Grup 
del PSM-EEM - venim al Parlament i admetem aquestes 
accions, les discutim, les acceptam i les respectam i que, 
igual que passa amb tot en aquest món, unes les podem dur 
a terme en els terminis que ens marquen i d'altres desgra
ciadament no passa així, pero no per falta de respecte, no 
pr falta de voluntat de complir-les, sinó mol tes vegades per 
impossibilitat de dur-ho a terme dins els terriúhis que ens 
han posat. 

Que falta control a la nostra actuació perque no s'ha 
incIos el créctit deIs 10.000 milions de pessetes de les inun
dacions? Jo crec que aquest Parlament té mitjans i maneres 
de controlar aquest Govern i en són bona prava totes les 
actuacions que cada dia es produeixen en aquest Parla
ment, entre altres coses perque no podem, com voste ha 
dit, aplicar un "rodillo" quan no hi ha hagut una majoria es
table alllarg, no de dos anys i mig, sinó de sis, de sis anys i 
migo 

Agralt que reiteri el recolzament a la insuficiencia fi· 
nancera i competencial, amb aixo em basta, cadascú és res· 
ponsable de l'ús que faci d'una constatació d'una reaUtal 
que n'm ba que no admeten i li garantesc des d'aqu( que el 
nou Govem socialista, per descomptat, perque ban guanyat 
per tercera vegada les eleccions, només que cada vegada 
més justet mentre n'hi ha que cada vegada van més amunt, 
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eh?, ja arribara el lemps que canvil aquesta postura, si el 
lemps no ha arregla, veura com el nou Govem que surti 
{endea la nostIa capacitat de dialeg, sigui el mateix Ministre 
o un altre farem renovalS esfor~s per arribar a un düUeg i 
hO farero des deJs carrees institucionaJs que ocupam aqul i 
des deis de Partit, ha farero des de tots eJs camps possibles 
perque creim que és necessari i convenient, pero també li 
anuncü que veunl con ens continuen fent el mateix caso 

Sobre la pagina 11, a la qual voste ha fet referencia so
bre si estava acabada o no, jo crec que seria entrar en dis
qujsicions. Efeclivament hi ha un primer apartal, un primer 
par~graf que diu que és acabada i un tercer que diu en allo 
que és fonamenlal; parl de memoria perque ¡'he deixat alla. 
Ha interpreti en el sentit que ti he dit en la segona inter
venció i no amb la rigorosital de I'examen monolítk .del 
primer paragraf. 

Amb el que no puc estar conforme, sent discrepar, és 
que la presa en consideració o l'elaboració d'un projecte de 
reforma estatutaria només pel tema competencial no ens 
hauria dut enlloco Efectivament, tal vega da a la practica no 
ens hauria dut enlloc, possiblement sf, perque hi ha una 
barrera que impedeix el pas de ... Bé, pero almanco sabríem 
a quin camp juga cadascú; de moment aquí no podem dir 
que a Madrid hl ha un Govern que atUfa les nostres trans
ferencies, perque no les hem sol.licitat més que des de I'ac
ció de govern recolzada per tal aquest Parlament en forma 

_ d'u-na !leí que s'ha d'anar a traclar a! J,'arlament d'alla. 

Crec que seria simptomatic, cree que seria una possibi
litat més de recolzar que vos tes í nosaltres no anam tan 
desencaminats i efectivament reconec que avuí hi pot haver 
hagut qualque expressió, ha deixarem ben clar que som 
conscíent que hem de revisar i no canviar el nostre model, 
com som conscient que els creixement turÍstic ha de passar 
per un manteniment d'unes xifres maximes de visitants, 
mentre que el creixement ha de ser qualitatiu per la despe
sa que puguin fer els uns i els altres. 

Díscrep de la postura del PSM-EEM. Jo cree que sí li 
he desmentit alguns deis fets que vost~ ha presentat, li he 
desmentít el de l'electrifícació rural, on voste ha parlat de 
xifres i de nombre d'anys per dur a teerne una acció i jo li 
he baratat les xifres i el resultat canvia. Li he desmentit el 
nombre de residencies de la tercera edat, on voste diu que 
no hem fet res, i li he canviat postures en temes d'acci6 so
cial, no quan li contestava a vos te, pero sí incloent-ho en el 
que contestava a altres Grups. 

" 

Per tant, he desmentit qualcun deJs fets i quan la rela
ció de mancances és tan llarga i s'ha de prioritzar, logica
ment si les prioritzacions que es fan no li agraden, voste 
pot pintar el tema aixi com el pinta, igual que l'ha pintat 
amb allo d'anar per Eivissa de font en font bevent aigua en
mig del campo Aixo és una visió tan idíl.lica com la del Pre
sident del GOB de Santanyi pasturant les ovelles per on ha 
de ser el parc natural i quan li diuen que haura de sortie de
mana indemnitzaci6. 

L'aigua a les barriades. Aixo és pura demagogia. L'ai
gua de les barriades no és culpa de les pobres barriades, és 

-

de la font d'on ve, Hi ha dues fonts, una més salinitzada i 
l'altra, pero si una barriada la té dolenta jo li diria que anas 
a Son Armadams, que no és preeisament una barriada tre
balladora, i té exactament la mateixa aigua i que, a més, no 
és una responsabilitat d'aquest Govem, sinó municipal, pe
ro en fi, no llevam la nostra part d'aportació a aquesta ac
ció, és que les paraules s'han de mesurar i vostes pareix que 
diuen aigua do lenta per a les barriades pobres i aigua bona 
per a la part central, perque supos que es refereix a Palma, 
ja que als altres Uoes alimenten tata la població amb un sol 
pou. 

Que no pot admetre un parc natural amb un polígon 
darrera a 350 - no he dit 250, són 100 metres, eh? - i vostes 
en fan i preconitzen un amb un poble just enmig? No són 
dos conceptes incompatibles, eh? Són assumibJes l'un i l'al
treo Parlam de fer parc natural la Serra de Tramuntana i hi 
ha Calvia, Estellenes, Banyalbufar, Esporles, Valldemossa, 
segueix fíns a Pollenc;a. Ho die perque també hem de ser 
conscients del que es diu. 

La costa sud de Ciutadella la varem votar per unanimi
tat to15 els parti15 poHtics, eh? Miri les actes també. En una 
paraula, tenim problemes de prioritats entre vostes i nosal
tres. Afortunadament, de moment vostes s'han de confor
mar amb les prioritats que feim nosaltres; el dia que la trui
ta canviI, Déu no ha faci, ja tendran possibilitats de priorit
zar vostes. 

No eren enverinades, Sr Triay, no eren enverinades, 
eren simplement realistes. Amb respostes sense dir res i 
amb victimisme potser que jo hagi reflectit un poc la reali
tat d'aquesra Comunüat. Quíns són els problemcs Olés 
greus que té aquesta CornuniLat que a vost~ no li agrada 
que qucdin patents i reOeeli15? Són, un, falla de profundit
zació i, dos, [alta de voluntat financera envers aquesta Co
munitat Autonoma. Altre gall cantaria si la situació fos una 
altra. 

No els falla la toponímia, el que els falla és la topogra
fía per col.locar el Uoc adequat amb el nom adequat. Vos
tes parlen de Cala Mondragó, pero ens trobam situats 350 
metres més enlla, que no és a la cala, és juts darrera i quan 
fa declivi cap a l'altra banda. No és la toponimia, la toponí
mia la utilitzen molt bé, el que equivoquen es la topografía; 
no doni la culpa al Sr Damia, que d'aixo no en té gens, d'al
tres coses potsee. 

Qued esparverat que digui que al seu programa, al 
programa socialista - per aixo deuen haver baixat a les elec
cions - ja tomín a parlar del Pacte d'Estat. Ja en parlaren 
durant quatre anys, no varen ser capa~s de dur-lo a terme 
ni de propasar-lo i tornen a repetir les mateixes cullerades, 
d'aixo sí que li don paraula que eIs altres quatre anys varen 
parlar de Pacte d'Estat i quan els varem die sí, juguem 
aquesta vasa, tot d'una s'oblidaren d'autoconvocar-nos. 
Que només hi ha un sol partit? Aixo ja ha sabem, i unes 
soles instruccions, a pesar que es diguin federalistes. 

Sobre el tema de Mondragó i la propietat privada jo 
només els pos indemnitzacions i propietat privada contra 
preu i propietat pública. Aquesta és la situació d'avui, triln, 
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són molt lliures de triar, són tan lliures de triar que ha 
duim en aquest Parlament per contrapasar aquesta alterna
tiva a la seva sense haver acudit a altres a les qual podíem 
haver acudit perqu~ no es veiés la de vost~s i sí es veiés la 
nostra, peró no és aixó el que interessa. Interessa que ca
dascú aguanti el seu ciri, que cada cirial aguanti el seu ciri i 
aoo sabrem o aoo sabra el poble qui vota una cosa i qui vo
ta l'altra. 

De l'illa d'Eivissa li podria tornar a dir el mateix, que 
vost~ sempre té un exemple que no és del Govern i ha pa
regut, ha volgut suposar que el Govern d'aquesta Comuni
tat havia tudat 1.800 milions de pessetes, peró és igual, jo 
continuo mantenint el mateix criteri a pesar de ser una res
ponsabilitat. Aquest Parlament va aprovar que hi hagués 
declaració d'utilitat pública, inter~ primordial a I'Estat per 
a la potabilització de l'aigua a l'illa d'Eivissa i a Formente
ra i aixó exigeix més d'una planta, i el municipi, per no per
dre temps, perqu~ el Govern Central va aprovar una acció 
sense dir a quin pressupost la posaría, avan~ una part de 
la feina i diu: ja vendra I'Estat amb l'altra potabilitzadora 
per donar aigua.al Puig d'En Valls i a tota la zona on no ar
ribara amb aquesta, i vost~, excusant-se en una simple in
versió d'un municipi, retiren la proposta i diuen: 1.800 mi
Hons que han volat, ja els durem a una altra banda, ja els 
durem a un lloc electoral més propici. No hi ha duplicitat 
d'inversions necessaries; a Eivissa fan falta inversions molt 
més importants que aquesta, no basta la inversió feta per 
l'Ajuntament d'Eivissa, en fan falta més. 

Deis compliments parlamentaris jo li he expressat qui
na era la posició del nostre Grup i reiter el més absolut res
pecte a aq\!.est Parlament al llarg de sis anys i durant els 
que ens queden com a Govern d'aquesta Comunitat. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr President. 

Acabat el debat, s'obri el termini de presentació de 
propostes de resolució que, tal com va acordar la Junta de 
Portaveus, tendra com a límit dema, día 16, a les deu i mit
ja, per presentar-les al Registre. Dema, a les deu i mitja del 
matí, és !'hora lfmit per presentar propostes de resolució. 

Sres i Srs Diputats, se susp~n la Sessió, que continuara 
dema a les cinc de l'horabaixa. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, recomen~ la Sessió. 

En el punt que ens trobam de l'Ordre del Dia, proce
deix la defensa de les Propostes de Resolució presentades 
pels distints Grups Parlamentaris. 

Per defensar les seves propostes i per part del Grup 
Parlamentari MIXT, té la paraula el Diputat Sr Caries Ric
cí. 

(Pausa) 

El Sr Secretari Primer procedira a fer lectura de les 
Propostes de Resolució presentades pel Grup MIXT. 

EL SR SECRET ARI PRIMER: 

"1.- El Govern de la Comunitat Autónoma presentara 
al Parlament de les Illes Balears, en el termini de tres me
sas, el Pla de Desenvolupament Regional. 

2.- El Govern de la Comunitat Autónoma presentara 
al Parlament de les llles Balears en el termini de sis mesos 
el Pla d'Ordenació de I'Oferta Turística. 

3.- El Govern de la Comunitat Autónoma presentara 
al Parlament de les llles Balears, en el termini de sis mesos, 
un Pla d'Orientació Laboral de la Joventut per tal d'infor
mar els joves sobre els sectors laborals os es prevegi una 
major demanda de treball a la nostra Comunitat Autono
ma. 

4.- El Parlament de les Illes Balears constata amb pre
ocupació que el procés de desenvolupament de l'Estat de 
les Autonomies es troba frenat per l'actitud del Govern 
Central. 

. 5.- El Parlament de les Illes Balears ultimara, en el ter
mini de sis mesos, la tramitació del Cataleg d'Espais Natu
rals". 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Gracies, Sr Secretari. Sr President. Sres i Srs Diputats. 
.-{ . 

Crec que practícament he d'explicar ben poca cosa d'a
questes resolucions. La primera que presentam crec que és 
una de les més importants, perque un Pla de Desenvolupa
ment regional suposa assumír tots junts el cam{ que volem 
seguir cap al futuro En aquest tema, indiscutiblement, hi ha 
d'haver el consens de tots els Grups per tal d'avan~r rapi
dament i aconseguir el resultat,.peró a part de la voluntat 
també hem de tenir la capacitat per encertar, perque el te
ma és prou important perque encertem de veritat tots ple
gats, encertar encara que s'hagin de sacrificar no diré pen
saments profunds de cada grup polític, pero sí la capacitat 
de saber afluixar fins al punt que tots plegats ho puguem 
dur a terme. 

Tots hem de ser capa~s d'ajudar a realitzar aquest 
porjecte, perque és un porjecte que ha de ser de tots, no so
lament d'un Govem. Es per a0 que ningú no s'ha de sentir 
marginat, tots hem de col.1aborar en aquest tema, tothom 
ha d'emp~nyer el carro perque ho demana un poble, no pot 
ser que continuem pensant que no tenim futur i si el tenim, 
el tenim per cada un de nosaltres. Ja comen~ a ser hora 
que tots plegats decidim el futur que volem i que conjunta
ment facem un bon pla, un pla que determini i que el poble 
s!\piga de ver on anam. 

Continuara. 
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