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SUMARI 
'. 

I.- PREGUNTES 

1) RG.E. núm. 2808/90, presentada pel Diputat Sr Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentan SOCIALISTA, 
amb la formulació seglient: 
"Per que la Conselleria de Cultura, Educació i Esports no ha accedit a la pro posta formuLada a la Comissió 
Mixta Comunitat Autónoma - Diócesi de les Illes Balears, de publicar eis catalegs deis Fons deis Arxius Ecle
swstics elaborats per loan Rosselló Lliteras?" 

- 2) R.G.E. núm. 2807/90, presentada pel Diputa( Sr loan Francesc López i Casasnovas, del Grup Parlamentan 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, amb la formulació seglient: 
"Quina actuació va tenir la Conselleria de Turisme en relació amb les reclamacions presentades per múltiples 
clients de l'Hotel Reina Constanr;a, des del 1988, i a les quals la Consellena contesta que "efectuadas las dili-
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gencias pertinentes, se procedera conforme aconseje el resultado de las mismas" (11 maig 88) ?" 

~ 3) RG.E. núm. 2755/90, presentada pel Diputat Sr loan Francesc López Casasnovas, del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, amb la formulació segilent: 
"Quin és el capteniment de la Conselleria de Turisme davant l'expedient de reconversió de l'Hotel Reina Cons
tan~a en apartamental?" 

4) R G.E. núm. 2758/90, presentada pel Diputat Sr Serra i Busquets, del Grup Parlamentari NACIONALISTA 
I D'ESQUERRES, amb la formulació segilent: 
"Quina actuació ha tingut el Govem de les IlLes Balears per tal de fer realitat el que va aprovar el Parlament 
Balear el 24-11-88 respecte de considerar al construcció d 'un Po[{gon d 'Industrialització Agro-alimentaria de 
caracter supramunicipal en el Pla de Mallorca?" 

5) R.G.E. núm. 2763/90, presentada pel Diputat Sr Sebastiil Serra i Busquets, deL Grup Parlamentari NACIO
NALISTA I D'ESQUUERES, amb la formulació segilent: 
"Per que la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social no ha aprovat i publicat el Decret que reguli les condi
cions i requisits m(nims per a l'obertura i funcionament de centres, serveis i establiments residencials per a la 
tercera edat, d'acord amb la voluntat expressada de forma unanime pel Parlament de les IlLes Balears?" 

6) R.G.E. núm. 2764/90, presentada pel Diputat Sr Sebastia Serra i Busquets, del Grup Parlamentari NACIO
NALIST A 1 D'ESQUERRES, amb la formulació segilent: 
"Per quina raó la proposta de criteris generals per a l'elaboració del Pla Territorial Parcial del Pla de Mallorca, 
aprovada pel Consell de Govem día 20-9-90, no inclou d'una manera taxativa la resolució del Parlament: El 
Parlament de les IlLes Balears insta el Govern de la Comunitat Autónoma a la formació del PLa Territorial 
Parcial del Pla de Mallorca per tal que, en general, es prenguin Les mesures necessaries per aL seu desenvolupa
ment socio-economic i que en particuLar es consideri la construcció d'un Po[(gon d'Industrialització agro-ali
mentaria de caracter supramunicipal?" 

/1.- /NTERPEL.LAC/Ó RG.E. ndin. 2655/90, presentada peL Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a 
política general deL Govem en materia de protecció, selecció i investigació de Les mees autoctones de les IlLes 
BaLears. 

Ill.- PROPOS/C/ONS NO DE LLE/ 

1) R.G.E. núm. 2560/90 presentada pel Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES, relativa a 
ratificació del segon protocol facultatiu del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics sobre l'abolició de la 
pena de mort, de día 15 de desembre del 1989, firmat per [,Estat Espanyol a la seu de l'Onu el passat dia 23 de 
febrero 

2) RG.E. núm. 2593/90, presentada pel Grup Parlamentari CDS, relativa a la no autorització de cap mena de 
planejament o orden a ció de les platges S'Amarador iSa Font de N'Alis. 

EL SR PRESIDENT: 

Bon dia. Cümenc;am la Sessió plenaria Ordinaria a la 
qual se'ls ha convocat, seguint l'Ordre del Dia que s'ha fet 
arribar oportunament a tots els Srs Diputats. 

1-1) PREGUNTA R.G.E. NÚM. 2808/90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR DAMIÁ PONS 1 PONS, DEL 
GRUP P ARLAMENT ARI SOCIALISTA 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la Pregunta 2808/90, sobre els catalegs 
deis Fons deis Arxius Ec1esülstics elaborats per loan Ros
selló i Lliteras, té la paraula el Diputat Sr Damia Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. la fa uns quants dies 
que parlam d'arxius en aquesta Cambra, pero els problemes 
contjnuen igual. Un deis elements basics per coneixer els 
arxius és la publicaeió deis e catalegs eorresponents. En el 
cas deis arxius eclesiastics, hi ha un mare legal, que és la 
Cümissió Mixta Comunitat Autonoma - Diocesi de les llIes 
Balears. Dins aquest mare s'ha plantejat - per part de la 
Diocesi, no per part de la Comunitat Autonoma - la publi
caeió de 7 catillegs, d'una extensi6 de 250 folis cada un, pe
tició que no s'ha ates i, en conseqüeneia, tenim una labor 
d'anys de feina feta pel Sr loan Rosselló i Lliteras, que és 
l'arxiver de l'Arxiu Diocesa de Mallorca, el segon en impor
tancia de les IlIes Balears, els quals catalegs s6n dins un ca
laix, sense poder ser utilitzats pels investigadors, i per aixo 
demanam a la Sra Cünsellera per que no s'ha ates la petieió 
formulada pels elements eelesiastics d'aquesta Comissió 
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Mixta, de cara a publicar els catalegs. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula la Sra Consellera de Cultu
ra, Educació i Esports. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACIÓ 1 CULTU
RA (Ma Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr President. No hi ha hagut cap proposta for
mal de la Comissió Mixta Comunitat Autonoma - Diocesi 
de Balears en aquest sentit que voste diu. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damiil.) : 

Sr President. Sres i Srs Diputats: Petició formal no n'hi 
haunl, pero supos que si l'han informada degudament 
abans de venir a aquest Plenari, durant la reunió de la Co
missió Mixta el Sr loan Rosselló i Lliteras va formular la 
petició verbal - i entenem que les peticions verbals també 
han de constar a l'acta corresponent - que es publicassin 
aquests catalegs. Aquests catil.legs no són elements irrelle
vants, Sra Consellera. DeIs set, n'hi ha un, per exemple, 
que és de registres de visites pastaraIs, que són vertaderes 
enquestes fetes en ocasió de les visites deis bisbes de Ma
llorca per tata l'illa. Per tant - aquests i els altres, que te
nen una importancia semblant - s6n elements importantís
sims i la petició formulada verbalment en aquesta Comissió 
hauria de ser atesa, si volem que els nostres arxius siguin 
degudament coneguts i que els investigadors puguin tenir-
hi accés. Moltes gracies. . 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra Consellera. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACrÓ 1 CUL TU
RA (Ma Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr Presidenl. Com sempre, Sr Pons, voste ha 
tergiversat les coses. Realment dia 30 de maig del 1990 hi 
va haver una reunió de la Comissió Mixta Comunitat Auto
noma - Diócesi de les Illes Balears. No es va presentar cap 
proposta, com vos te vol indicar en el seu escrit i ara diu, el 
que va passar va ser que a l'apartat de prees i preguntes el 
Sr Rosselló i Lliteras va donar compte de l'organització ge
neral de I'Arxiu de la Cúria Diocesana i va dir que aquest 
era I'adeq uat i, per tant, que a partir d'aquí es podría ini
ciar la publicació deis catalegs. El Director General de Cul
tura va contestar a aquesta afirmació demanant-li que fes 
una proposta formal escrita en aquest sentit, com un pas 
preví per a la possible concreció d'aquesta iniciativa, pero a 
hores d'ara la petició encara no ha entrat a la Conselleria. 
Una vegada en tri la petició formal, es dura a la Comissió 
Mixta i després, segons les prioritats existents en aquell 
moment, es decidira si la publicació d'aquests catalegs s'ha 
d'iniciar enguany o si s'haunl d'esperar un altre pressupost. 

En aquest moment no ho se, perque no sé quines prio
ritats hi ha en aquesta Comissió Mixta, pero no dubti que 
tenim tant d'interes en l'Arxiu Diocesa com el que hi pugui 
tenir vos te. Pensi que ara mateix es fan obres d'infrastruc
tura en aquest arxiu per valor de 40 milions de pessetes, 
tots a carrec de la Comunitat Autónoma, i que hi ha un 
pressupost pendent de més de 20 milions, ates que pareix 
que no basten els 40 milions que havíem prevíst, de manera 
que haurem d'afrontar 20 milions més de pessetes i no sé si 
els catalegs també podran sortir enguany. No obstant aixó, 
Sr Pons, no dubti que aquest tema ens interessa molt. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sra Consellera. Té la paraula el Sr Vice-presi
dent del Govern. 

1-2 i 3) PREGUNTES R.G.E. NÚMS. 2807/90 I 
2755/90, PRESENTADES PEL DIPUTAT SR lOAN 
FRANCESC LÓPEZ 1 CASASNOVAS, DEL GRUP 
PARLAMENTARI NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES 

EL SR VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (loan 
Huguet i Rotger): 

Gracies, Sr President. Igual que ahir, hi ha dues pre
guntes referides molt específicament a la Conselleria de 
Turisme, les 2753 i 2755. Ates que el Conseller és de viatge, 
jo demanaria a aquesta Presidencia que aquestes p.reguntes 
fossin ajornades en virtut de l'article 158.4. Gn\cies. 

EL SR PRESIDENT: 

D'acord, Sr Vice-president. Com preveu el Reglament, 
s'accedeix a la petició del Sr Vice-president del Govern. 

1-4,5 i 6) PREGUNTES R.G.E. NÚMS. 2758/90, 
2763/90 1 2764/90, FORMULADES PEL D1PUTAT SR 
SEBASTlÁ SERRA 1 BUSQUETS, DEL GRUP P ARLA
MENTAR1 NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

EL SR PRESIDENT: 

També decau la pregunta registrada amb el núm. 
2758/90, presentada pel Diputat Sr Sebastia Serra, per ab
sencia del Diputat que la va formular, igual que les se
güents, la 2763/90 i la 2764/90, presentades pel mateix Di
putat, de manera que queda esgotat el punt 1 de l'Ordre del 
Dia referit a preguntes. 

II.- INTERPEL.LACIÓ R.G.E. NÚM. 2655/90, PRE
SENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALIS
TA RELATIVA A POLITICA GENERAL DEL GO
VERN EN MATERIA DE PROTECCIÓ, SELECCIÓ I 
INVESTIGACIÓ DE LES RACES AUTÓcrONES DE 
LES ILLES BALEARS. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam al punt n, que conté una interpel.lació, la re
gistrada amb el núm. 2655/90, presentada pel Grup Parla
mentari SOCIALISTA, relativa a poHtica general del Go-
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vern en materia de protecció, selecció i investigació de les 
races autoctones de les Illes Balears. Per formular aquesta 
interpel.lació i per part del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, té la paraula el Diputat Sr Pere Serra. 

EL SR SERRA I VICH: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. Bon dia. 

Die bon dia perque ni és l'hora habitual deis plenaris, 
ni aquest Diputat que parla és l'habitual del Grup Parla
mentari SOCIALISTA per tractar temes d'agricultura i ra
maderia, ni el tema és habitual dins aquest Parlamento Al
manco des que jo en form part, mai no s'ha tret en aquesta 
tribuna la discussió sobre la protecció de les races autocto
nes de les Illes Balears. 

Entrant ja en el tema, cometrien un greu error si pen
sassin que venim aquí a parlar d'una serie d'animalets o de 
quatre bestioles fastigoses. Venim a parlar de nosaltres ma
teixos, de la nostra historia i d'un factors - en forma d'ani
mals, si volen - que han estat determinants de la personali
tat del nostre poble. Al llarg de molts de segles, aquests 
animals ens han ajudat a transformar el territori que ens 
dóna suport. Abans de continuar, convé deixar clara una 
cosa: que aquests animals no tenen res a veure amb la 
transformació que ha sofert la costa, la vorera de la mar; 
que hem estat uns altres animals els que hem provocat 
aquesta transformació. 

També convé diferenciar les especies de les races. Ho 
diré d'una manera molt clara: per especie s'entenen vaques, 
cavalLs, coloms, gallines, és a dir, el nom generic, i per ra
ces, el colom de casta grossa mallorquí, el cavall angles, és 
a dir, animals d'una maleixa especie amb unes característi
ques diferents, i entre m ja en el tema. 

D'on vénen? Que fan aquests animals en el nostre ter
ritori? Quin és i quin ha estat el seu paper? Voler establir 
d'una manera general d'on vénen aquests amimals seria un 
greu error, ja que n'hi ha d'epoca talaiotica, n'hi ha que els 
dugueren els romans, n'hi de clarament egipcis, com el ca 
eivissenc, n'hi ha de molt més recents, que van venir amb la 
conquesta, i n'hi ha que a tot estirar fa dos segles que con
viuen amb nosaltres. Ara bé: convé deixar clar que després 
del seu assentament en el nostre territori, tots aquests ani
mals ja s'han convertit en carn i ungla de les nostres illes. 
Són un part nostra que no podem oblidar de cap manera, 
oblidar-los seria oblidar una part molL important de la nos
tra historia. 

Moltes vegades hem vist sortir a aquesta tribuna el Sr 
Damia Pons per parlar d'arxius, fins i tat hi ha gem que 
pensa que ha arribat a cansar, pero per a una persona que 
estima la seva historia, són necessaris aquests arxius. Dones 
jo els vull dir que aquests animals són arxius ambulants que 
estam a punt a perdre si no feim res des de les estructures 
del Govern, des de les estructures de poder. No és casual 
que aquests animals siguin a la nostra lerra; com he dit, ca
da un té el seu origen on sigui, més prop o més lluny, pero 
tots tenen la característica comuna del seu fort arrelament, 
de la seva forta adaptació al medí on viuen. Tal vegada les 

dues característiques més importants d'aquests animals són 
la seva resistencia especial a les malalties propies d'aques
tes illes i, per altra part, la seva perfecta adaptació a l'ali
mentació que produeix el nostre territorio 

Per tant, des d'un punt de vista cultural, no hi ha dubte 
que no podem deixar la investigació, la recerca, la protecció 
d'aquests animals en mans particulars. Jo diria que no és 
un problema de voluntat, que no tenim opció de fer-ho o 
no, que la protecció d'aquests animals és una obliga ció que 
tenim tots, i molt més des de la posició de govern, i que el 
tema no s'esgota en aquests valors culturals que he exposat, 
que també hi ha unes raons económiques per defensar-los. 
No cal dir que un animal de raqa autóctona sigui més bo o 
si n'hi ha un altre que s'adapta millor: cada un d'aquests 
animals era el millor possible en les circumstancies que 
propiciaren el seu desenvolupament. 

Economicamcnt, per tant, és un factor molt a tenir en 
compte. Vivim un temps de crisi greu, els productes ener
geties s'han encarit, veim que els animals que vénen de fora 
necessiten alimentar -se a base de pinsos; en aquesta illa, 
concretament - els pagesos que en pass en ho saben - l'ali
mentació, el pínso i les farines són en mans d'una sola per
sona, no direm noms, els pagesos sabem qui és, tot ha de 
passar per les seves mans, de manera que pot imposar els 
preus, i en canvi aquests animals nostres no necessiten el 
pinso, poden viure perfectament deis productes de la nos
tra terra. 

Aquí podríem entrar en la discussió de quan és renda
ble un animal o qualsevol cosa, qualsevol operació. Si deim 
rendable a allo que produeix més, segurament cauríem en 
un error. En termes económies i en els termes que vulguin, 
la rendabilitat depen d'allo que invertim i allo que treim, és 
a dir, que si una· gallina de fora normalment necessita con
sumir vint calories per donar-nos-en una, i en canvi la galli
na mediterrania, la propia de Mallorca, de Menorca o d'Ei
vissa, amb dues calories ens en dóna una, evidentment esta
ran d'acord amb mi que a cap territori no hi ha animals 
més rendables que els autoctons. 

No obstant aixó, la discussió eco nO mica no acabaría 
aquí, perque d'aquests animals n'hi ha que varen tenir un 
temps molt bo i actualment tornen a recuperar el mercal, 
com per exemple el porc mallorquí, el porc negre, que ne
cessiten una ordenació, una forta protecció i a aixo venim: 
a demanar que el Govern doni les passes necessaries per 
protegir, per mili orar i per investigar sobre aquests ani
mals. Quan empram paraules com autonomia o nacionalis
me, mentre són paraules no passa res, vull dir que queden 
enlaire i no necessiten cap fonament per aguantar-se, pero 
quan es converteixen en un sentiment no em negaran que 
per sentir -les profundament necessitam estar fermats, tenir 
un gran coneixement d'allo que volem estimar. 

¿Com podem parlar d'autonomia, com podem parlar 
de nacionalisme, si tenim totalment abandonada una pan 
molt important de la nostra personalitat, si no feim res -
bé, feim poca cosa - per a ella? Podríem dir que per estimar 
no és necessari coneixer. Fa molts d'anys hi va haver un sc
nyor que va defensar aquesta teoria, aixo és deia la fe i com 
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vostés saben va acabar malament. Jo som deis que estic 
conven~ut que per estimar una cosa - un verb que s'empra 
poc en aquest Parlament, jo cree que l'haurfem d'emprar 
més - necessitam coneixer-Ia, i per aixo deman als qui te
nen responsabilitat de Govern que facin possible que arribi 
a tothom el coneixement d'aquestes races. 

Un factor economic que tal vega da no és facil evaluar 
d'una manera immediata i rapida, sinó que demana temps, 
són els valors geneties d'aquestes races. Actualment, a ni
vell de laboratori, podem dir que dia a dia ens invadeixen 
noves races, races seleccionades i investigades per a una fei
na determinada. Ara bé, el suport genetic d'aquestes races 
ha de ser necessilriament el d'unes altres races molt més 
antigues, amb una estructura genetica consolidada al llarg 
deIs segles, cosa que fa que puguem parlar realment d'una 
autentica ra~. Els contaré un fet: El colom mallorquí de 
casta grossa, que és un colom en vies de desapareixer per
que és mal criador, vola poc, no puja bé les cries, etc., etc., 
ha estat la base per fer el colom de granja americil, que en 
aquest moment segurament és el colom més estes: un co-
10m gros, bon criador, etc., etc. Ara bé, al llarg del temps -
s'ha dit que quan aquest colom s'encreua amb si mateix va 
perdent les seves caracterfstiques i que és necessari tornar a 
les arrels per regenerar-lo. He parlat d'aquest perque el co
nec bé, en tenc i m'agrada cuidar-los, pero es podria dir el 
mateix de moltes altres races. 

Ja s'l1a encés elllum grQc. Jo demanaria un poc de pa
ciencia al Sr President, perque el tema és un poc més !largo 
Crec que he dit que només els valors culturals, economies i 
geneties ja justificarien per separat l'actuació en aquest 
camp, pero tots en conjunt fan que aquesta actuació sigui 
necessilria amb molt més motiu, que no es pugui demorar, 
perque ara els explicaré molt per damunt en quina situació 
es troben aquests animals. Per explicar-la, és necessari dir 
que cada una de les nos tres illes té les seves propies races, 
que no es pot parlar en general de la ra~ balear, sinó que 
hem de parlar de la ra~ de Mallorca, de la de Menorca i de 
la d'Eivissa i Formentera. La situació en que es troben és 
un poc el reflex de la personalitat, del sentit nacionalista o 
autonomista de cada una d'aquestes illes. 

EIs problemes de Menorca - l'hem de posar davant -
s6n prilcticament rnfnims, ni tan sois no s'han plantejat el 
problema en moltes d'aquestes races perque no existeix: les 
races hi s6n, es troben en un entorn huma i per aixo mateix 
tal vegada no necessiten una especial protecció. S'ha de do
nar l'enhorabona als menorquins perque varen ser els pri
mers que es varen preocupar del caval! i de la vaca. La vaca 
menorquina és I'única vaca autoctona reconeguda com a 
especialista en llet, no n'hi ha d'altra. 

De la gallina mallorquina en podríem parlar anys. És 
la més estesa del m6n, practicament és la que ha donat peu 
a tates les ponedores que actualment es comercialitzen ar
reu del món i l'any 1882 el Minorca Club la va considerar 
la millar ponedora del m6n; l'any 1780 ja s'havia estes per 
Anglaterra. Podem deixar Menorca com un cas a part, per 
tant; s'hi ha de fer feina, no és qüestió de dormir-s'hi, pero 
els poden donar l'enhorabona perque ho duen bé. A Ma
llorca, que podríem dir que es troba enmig, la situació és 

greu; practicament es pot dir que no tenim cap ra~ perfec
tament depurada, no ho podem dir amb seguretat de cap, 
tates es traben en una situació d'alarma, diriem de Hum 
vermelI, si no s'actua rapidament segurament desapareixe
ran, i aixo - ho die de cor - no es pot deixar en mans deIs 
particulars. Els particulars actuen mentre ten en afecci6, 
mentre els resulta rendable, pero un tema tan impartant 
com aquest no es pot deixar en les seves manso 

Pel que fa a l'ílla d'Eivissa, ja s'ha de dir que la situació 
és lamentable, és on demanaria que es fes una actuació més 
rapida. L'ovella d'Eivissa és a punt de desapareixer, en 
aquest moment existeixen tres masc1es de ra~ eivissenca 
en estat de reproducci6, no n'hi ha més, i tres mascles, per 
a qualsevol ra~, suposa la seva desaparició, és a dir, que si 
no s'actua rapidament segurament la ra~ desapareixera. 

Bé, supos que en l'altre tom d'intervencions tendrem 
temps d'estendre'ns sobre altres temes que ara no hem po
gut tocar. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar, té la paraula el Conseller d' Agricultura i 
Pesca, Sr Pere Joan Marey. 

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

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

He de reconeixer que el Sr Pere Serra, que ha presen
tat aquesta interpel.lació, no sois coneix el tema, sino que, 
arnés, l'estima. Quan parla d'aquests temes, tant de cavalls 
com de races autoctones, es nota que a més de coneixe
ments hi posa el cor. Jo diria que estam d'acord amb un '80 
o un 90 per cent de les coses que ha exposat i no sois aixo, 
sinó que fins i tot compartim els seus sentiments respecte 
de la necessitat de mantenir les nostres races autoctones. 
Bé, en I'única cosa que no estam d'acord és amb la frase 
que ha dit al principi, que els habitants de les Illes quasi 
quasi ens podríem considerar com una ra~ autóctona. 

ParHnt de la base d'aquest principi d'acord, jo faria 
una serie de matisacions al que eH ha exposat. Primera ma
tisació: És ben cert que de fet, tots eis pools geneties de les 
races autoctones - él que ara és moda dir geno mas -, tots 
aquests arxius vivents en forma de codis genetics s'han con
servat al llarg deis segies en un procés evolutiu molt lent i 
amb poques mesc1es de nous gens dins aquest pool origina
ri. Efectivament són arxius vivents i efectivament les Illes 
Balears - no sois en el camp deis animals, sinó també en el 
de les plantes; crec que hi ha una interpel.lació en aquest 
respecte - es diferencien perque el seu procés evolutiu s'ha 
mantengut en unes condicions d'hilbitat favorables. 

Des del famós viatge en el vaixell Beagle del descobri
dar de la selecció deis animals, el Sr Darwin, sabem que 
les illes s6n lloes idonis per a aixo Moltíssimes varietats 
d'especies botrllliques duen la nota de balearicus, i aixo sig
nifica que són pools genetics diferents, com els que s'han 
esmcntat. Per consegüent, només pe! sol fet de conservar 
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aquesta especificitat, valla pena fer feina, pero també estic 
d'acord amb el Sr Serra que després d'aquest canlcter dirÍ
em d'arxiu vivent hi ha un component economic que s'ha 
de tenir en compte, en uns casos més que altres perque - i 
aquestes serien les meves matisacions a la seva intervenció 
- una vegada expressat aquest principi general de les races 
autoctones, no es poden tractar totes igual. 

Hi ha prioritats. Des del moment que un diu: Preser
vem les races autoctones, facem una feina de protegir, d'in
vestigar, de mantenir el pool genetic, d'emprar tecniques 
noves de conservació d'embrions, etc., etc., per tal de fer 
feina en aquest sentit, sempre es plantegen - malaurada
ment, pero és així, aquí i a qualsevollloc - els problemes de 
qui protegim primer, com ho feim, i aleshores ja hi entren 
components de tipus economic. Realment, el Govern d'a
questa Comunitat Autonoma duia una política de protec
ció de les races autoctones més fonamentada en un regim 
subvencionador a les associacions privades que es dedica
ven a aixo, com el PRAM, El ca de bestiar, i d'altres, que 
d'entrar en el fons de la qüeslió. 

En els pressuposts del 90 ja varem plan tejar una acció 
molt molt forta, molt més integral, diriem més de plantejar 
un programa o un pla de protecció i millora de les races au
toctones . 1 per on vihem comenc;ar aquesta llista de priori
tats que ha de fer qualsevol governant a I'hora d'adminis
trar els doblers públies? Dones, per un costat, les races au
toclones el factor economic de les quals - aquest factor eco
nomic de millora que poden aportar les races autoctones -
pogués ser positiu per a la renda agraria i, en segon lloc, 
varem afrontar els casos més palesos que el Sr Pere Serra 
ha explicat molt bé. Després li faré una petita rectificació a 
les estadístiques d'Eivissa, pero en els casos més greus s[ 
que existeix un peril! cIar de desaparició, sense valor econo
mico 

En aquest sentit, dia 17 de gener d'enguany, o sigui a 
principi d'any, varem fer l'ordre per la qual es dictaven nor
mes per a la concessi6 d'ajudes a les explotacions de ramal 
oví de races autoctones de les Balears. No cal dir que tam
bé estam d'acord amb ell i que sempre hem dil que cada 
ilIa lé les seves propies races i les seves propies potenciali
tats i mancances. Que cercavem, nosaltres? En el cas de 1'0-
vella, cercavem un factor positiu de millorament de I'encre
uament, en el sentit que la seva alabada rusticitat, que ja ha 
expressat Pere Serra amb altres paraules, fa els encreua
ments més resistents a les malalties que afecten moltes al
tres races d'oveIles que produeixen bons encreuaments in
dustrials, pero que pateixen d'agafar tota quanta malaltia hi 
ha en aquestes illes, i em referesc als problemes que hi ha 
amb fl/e de France o amb altres. 

Aleshores, quina és la nostra idea? A aquel! qui rnan
tengui i tengui ovelles, mascles i famelles, de races ovines 
autoctones de les Balears, el fet de mantenir aquesta rac;a 
amb puresa li produeix un perjudici, perque no cal dir que 
tenen més beneficis aquells qui poden fer encreuaments de 
caracter industrial, és a dir, que els qui conserven races en 
un grau de puresa tenen dificultats per fer l'encreuament 
industrial, tenen dificultats per fer un producle que tengui 
la mateixa demanda en el mercat, com a carn, que té un en-

creuament industrial normal, de manera que tractam de 
compensar-li la perdua economica que li representa no po
der fer aquest encreuarnent. Per aixo, donam 4.000 pessetes 
per cap - ja ho hem fet, enguany - i creim que aquesta és 
una bona via per estimular els criadors que tenen aquest ti
pus d'ovelles, ja que en definitiva són ells qui les han de fer, 
per mantenir la puresa. 

Arnés d'aixo, dos dies després, dia 19 de gener del 90, 
la Conselleria va fer una ordre per tal de condicionar, dirí
em, aquestes ajudes de Capftol IV que es donaven a les as
sociacions de criadors d'animals de races autoctones - una 
mica en el sentit que ja tenien una subvenció pel sol fet d'e
xistir - i hem comenc;at per dir-Ios: Hi ha aquesta subven
ció, pero vostes han de fer tal cosa, és a dir, hem comenc;at 
a indicar-los el camí que nosaltres creim correcte per for
mentar el manteniment de les races autoctones. Per conse
güent, enguany hem donat les subvencions per totes aque
lles [eines que puguin fer les associacions de criadors d'ani
mals de races autoctones; per subvencionar les seves expo
sicions i divulgar la seva existencia, que molLes vegades s'ig
nora; per totes les feines que es facin per a foment i control 
de la rac;a - llibre genealogic, congelació d'embrions, etc. - i 
per tots els estudis sobre les mateixes races autóctones. La 
Conselleria ha publicat el llibre sobre la rac;a de l'ovella 
mallorquina, supos que vos tes el coneixen i si no, els ho fa
ré arribar amb molt de gust; l'ha elaborat el Sr Bartomeu 
Anguera. 

Tot aix6 pel que fa a les associacions. Després, el mes 
següent, varem publicar l'Ordre de dia 5 de febrer, amb la 
qual varem intentar posar una mica d'ordre en aquest món 
de les races autoctones, per tal de censar els exemplars purs 
de les races que es troben en vies d'entinció. S'ha creat el 
llibre de registre i s'han identificat els primers animals. 
Efectivament, Menorca ha estat capdavantera. Quan es fan 
bé les coses, s'ha de reconeixer públicament, jo he víscut les 
incomprensions que ha tengut el Consell Insular de Menor
ca amb el tema delllibre genealógic del cavall menorquL -
S'ha fet un llibre genealogic de la rac;a mallorquina i de la 
menorquina i s'han donat les passes adients - la Conselleria 
ha col.laborat amb el Consell Insular - perque siguin reco
negudes a nivell nacional. S'ha constitu"it l' Associació de 
Ramaders del Porquí, de la rac;a mallorquina; crec que és 
molt important i en aquest sentit s'ha iniciat una feina per 
tal de valoritzar la sobrassada de porc negre, i en el cas deIs 
coloms, per exemple, s'ha col.laborat en el tema de les ma
laIties, subvencionant els productes zoo-saniLaris. 

.. 
On pensavem donar la proxima pass a? Precisament en 

el tema de les races bovínes auctoctones de Balears i en el 
tema de ¡'ovella d'Eivíssa. El nostre cens coincideix basica
ment amb el seu, amb un exemplar de diferencia. Veig que 
s'ha encés elllum groc. Possiblement després tendre ocasió 
d'explicar puntualment el programa que tenim fet per cada 
una d'aquestes races en vía d'extinció. Moltes gracies, Sr 
President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per pan del Grup M IXT, té la paraula el Diputat 
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Sr Ricci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr President. Nosaltres creim bona aquesta 
proposta del Grup Parlamentari SOCIALISTA, tal com de
ia el ConseUer d'Agricultura, especialemt per la sensibilitat 
que ha demostrat el representat d'aquest Grup en aquesta 
Cambra. Ara bé, a pesar que reconeixem totalment el que 
acaba de dir el Conseller de la feina que ha fet i continuara 
fent la Conselleria, tant per separat com conjuntament amb 
altres institucions, no seria gens dolent que, una mica d'a
cord amb el que diu aquesta interpel.lació, primer es fes 
puntualment una bona selecció i una bona investigació i, 
d'acord amb els resultats, es protegissin els animals que es 
considerin autactonons i beneficiosos sacio-ecologicament, 
no només economicament, perque l'aspecte social ja té 
com a parametre important el resultat economic. 

Per tant, jo quasi aconselleria que el dia que es presen
tas la moció, si el ponent ho creu convenient, es fes pun
tualment tal com dic: una selecció i investigació deIs ani
mals que es consideren autoctons i que es protegeixin d'a
cord amb els resultats. En definitiva , donam suport a 
aquesta iniciativa perque creim que és bona i sensible. Gra
cies, Sr President. 

EL SR PREESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr Orfila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr President. Per mostrar la satisfacció del 
nostre Grup, en primer Uoc per la professió de fe naciona
lista del Sr Serra. Ens ha agradat sentir-lo i hem de dir que 
el nacionalisme és demostra fent, construint pais, actuant 
com una nació, sense vergonyes i aquests són els nostres in
tents constants en aquesta Cambra. 

Passem al tema de la interpel.lació. La necessitat de 
dedicar un esfore; important a la delimitació i manteniment 
de la races autoctones ve motivada per moltes qüestions 
que crec que l'interpel.lant ha explicat de forma profusa i 
suficient, no cal entrar-hi més: motivacions culturals, eco
nomiques, genctiques, ecológiques, etc. Les interpel.lacions 
a aquesta Cambra solen tenir una virtualitat: Normalment 
l'interpel.lant intenta demostrar que l'actuació del Govern 
ha estar incorrecta i el representant del Govern explica la 
bondat de les seves actuacions enfront de la idea de maldat 
que ha explica t l'interpel.lanL Jo cree que en aquesta qües
tió , més que parlar d'una actuació correcta o incorrecta del 
Govern, hauríem de parlar d 'una actuació insuficient o 
practicament d'una absencia d'actuació, per part de I'Admi
nistració. 

Les races autactones de les Illes Balears, Sres i Srs Di
putats, sobreviuen essencialment gracies a l'esfore; d'una se
rie de particulars interessats en la qüestió que hi dediquen 
temps i, en moltes ocasions, esfof(,:Os economics. A pesar 
de les reiterades afirmacions per part de \'interpel.lant i de 

l'interpel.lat sobre la situació d'una Menorca on aquest te
ma estava salvaguardat i prou clar, jo he de dir que tampoc 
no és així. En cap de les races autoctones més conegudes de 
Menorca - el bou vermell maones, el be de Menorca i la ga
llina negra - no hl ha hagut per part de la Comunitat Auto
noma, per part del Govern, per part de I'Administració una 
actuació decidida, una actuació clara per fer possible el seu 
manteniment. La rac;a del cavall de Menorca - el Conseller 
ha reconeixia fa un moment - es va protegir a partir d'una 
iniciativa del Consell Insular, pero essencialment gracies a 
l'esfon;: d'una serie d'afeccionats que veien en greu perill el 
manteniment amb puresa d'aquesta rac;a. 

Es claríssim que és absolutament important el mante
niment d'unes races perfectament adaptades al medi natu
ral que poden jugar un paper fins i tot des del punt de vista 
económico S'han 'explicat anecdotes, aqui; jo en voldria ex
plicar una que va succeir a l'illa de Menorca I'any 1980. El 
Consell Insular va adquirir uns sementals de rac;a carnica 
Ille de France per fer encreuaments industrials amb les ove
lles de Menorca i immediatament es va produir un fet que, 
com vostes poden imaginar, se'n va fer una gran publicitat: 
la gran sorpresa que al cap de tres mesos eren morts , sim
plement perque - amb paraules deis pagesos de Menorca -
les paparres se'ls havien menjat, aixi de clar. Uns animals 
no adaptats a les circumstaneies de l'illa, no adaptats als 
problemes del medi ambient, sense defenses contra les ma
lalties més freqüents ti Menorca - de les que precisament 
les paparres n'eren portadores -, van seT incapac;os de po
der aguantar les envestides d'aquestes malalties i, com he 
dit, van morir al cap de poe temps. 

En lloc de parlar de les caracteristiques de les races i 
de quines actuacions hauria de fer la Consellería, jo voldría 
explicar que la Conselleria no pOl restar absent d'aquestes 
actuacions i que hauria d'intervenir de forma decidida. No
saltres pensam i hem dit repetides vega des que el concepte 
de la Conselleria d'Agricultura va més enlla d'una Conse
Heria purament o solament economica; no pot ser aixo no
més, nosaltres creirn que el concepte de medi rural, el con
cepte de món rural va molt més enlla d'aquesta qüestió i 
que hi entren perfectament temes com aquesta de la pro
teceió de les races autoctones. Hi ha una qüestio que per a 
nosaltres és indubtable: la desaparició d'una rac;a és un fet 
irreversible, aquesta rac;a not torna a apareixer mai més i el 
fet és irremeiable si no l'Administració no hi dedica més 
ateneió i és permet que les mantenguin únicament els afec
cionats, perque els agrada o tenen aquesta afec~ió . 

Altres Comunitats Autonomes ho fan amb experien
cies prou interessants i no sempre molt cares. Nosaltres en
lenem - i el Consell ho sap perfectament - que aquesta idea 
consona perfectament amb la política de la Comunitat Eco
nómica Europea, que entén que el món rural és un concep
te cultural, social, i que va molt més enlla del simple man
teníment d'un sector económico És una qüestió molt més 
important: Des de la idea que el pagés és el gestor del medi 
natural i que l' Administració ha de garantir la conservació 
d'aquest medi, dedica importants esforc;os economics a 
aquest proposit. El manteniment de les races autoetones és 
tan important que la FAO i tots els organismes internacio
nals preocupats per aquestes qüestions han destacat en els 
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seus documents la importancia de preservar la diversitat 
genetica domestica pel seu interes aplicat. Hi ha prou mos
tres que aixó és abó i nosaltres creim que la Comunitat Au
tonoma hauria de dedicar-hi un esfor~ suficient. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Mesquida. 

EL SR MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

No hi ha cap dubte que el nostre Grup esta totalment 
d'acord amb l'objecte d'aquesta interpel.lació: És evident 
que s'han de protegir les races autoctones de les nos tres i
lles. Les races autoctones són les nostres arrels; les hem de 
protegir, les hem de purificar i les hem d'identificar, per
que, com bé ha dit el Sr Orfila, quan una rac;:a desapareix 
no hi ha remeL 

No obstant aixo, jo també estic d'acord amb la poHtica 
del Conseller. És evident que s'ha fet qualque cosa, pero 
que es podria fer més. Sempre es pot fer més, pero en 
aquest moments estam supeditats al pressupost i no hi ha 
doblers per fer aquestes coses. Evidentment són coses cares 
i es necessiten duros per fer-les, pero jo cree que la Conse
lleria es troba en la línia de recuperar aquestes races. Per la 
meya professió, jo conec perfectainent el tema de la recu
peració de la rac;:a autoctona de l'ovella mallorquina. L'ove
lla mallorquina es va recuperant totalment per les accions 
puntuals que ha fet la Conselleria d'Agricultura i em sap 
greu contradir el Conseller. Tal vegada no hi ha pensat, pe
ro ha dit que des de l'Ordre del 90, hi havia unes subven
CiOIlS, pero, per a l'ovella mallorquina n'hi ha de molt a
bans, Sr Conseller, o sigui que a les finques on hi havia 
ovelles mallorquines pures es subvencionaven les anyelles 
que venien, la Conselleria d'Agricultura ho controlava per
fectament i donava aquesta subvenció perque els altres pa
gesos que volguessin criar aquestes races les poguessin 
comprar. 

Per tant, jo cree que l'ovella mallorquina es troba en 
franca recuperació. Fa uns quants anys aquí hi va haber un 
boom de races importades per fer l'encreuament industrial: 
Ille de France, Lanchat, manchega, bemchonne du Cher, to
tes aquestes races es varen dur aquí, i la seva rusticitat no 
es pot comparar amb la de les nostres races autoctones. 
Practicament es pot dir que, aquí, aquests animals han fra
cassat. Es feren encreuaments industrials, pero a poc a poc 
hem tomat a l'ovella mallorquina, la histOria té segles i es 
repeteix. La gent s'ha adonat que s'ha d'encreuar l'ovella 
autoctona, perque la seva rusticitat és inigualable i no la 
pOI substituir una altra rac;:a. 

Jo cree que la Conselleria també va per bon camí 
quant als programes de la recuperació del cavall mallorquí 
i del menorquL Cree que hi ha uns acords en cria cavallina, 
que es fa un llibre genealogic d'aquests dos cavalls i que es 
van recuperant i identificant, igual que el que ha dil el 
Conseller sobre l'ase mallorquí, del qual també s'han cercat 

una serie d'exemplars. També pens que la Conselleria té 
uns programes molt adients per a la recuperació de les rac;:a 
bovina mallorquina i de la menorquina; cree que de la ma
llorquina només en queden 20 femelles i de la mallorquina, 
150, pero pens que hi ha uns programes en marxa, que hi 
ha unes conversacions amb el Ministeri d'Agricultura fins i 
tot per enviar-hi un bou mascle perque es pugui fer la inse
minació artificial, que s'ha aparaulat la congelació d'em
brions i, pel que fa a l'ovella eivissenca, també hi ha uns 
programes amb els quals cree que s'aconseguira la seva re
cuperació. Moltes gracies, Sr Presidenl. 

EL SR PRESIDENT: 

Per a replica i per part del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, té la paraula el Diputat Sr Pere Serra. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr President. 

Sr Andreu Mesquida: Quina ovella mallorquina? El 
problema - el mateix que té el Conseller - és delimitar la 
rac;:a. Les races no estan delimitades. De quina ovella ma
llorquina parla, de la blanca o de la roja? De la que es fa a 
la muntanya o de la que es fa al pla? Jo cree que ens separa 
un tema fonamental: Per una part, hi ha I'opinió del Go
vern i deIs Grups que li donen suport, que creuen que 
aquest tema ha d'estar en mans privades, en mans particu
lars, i que quan surti un problema els ajudaran. Jo no he dit 
que no facín res; ara bé, l'únic que fan és ajudar guan hi ha 
un probl~ma. Si una rac;:a desapareix, ni ens en adonam, i el 
camí que nosaItres proposam no és aquesl. Lo moció sera 
d'aquí a dos mesos i ja li anunciaré per on anira perque 
s'ho pensin. . 

Per aItra banda, és ver que el cavall i la somera mallor
quina es troben molt malament. Em va preocupar I'altre 
dia el Sr President, que parlava de muls, perque no és mo
ment de parlar de mulso Com vos tes saben, el mul és un hí
brid. Surt d'un encreuament; el mascle tant pot ser guara 
com cavall i la fe mella tant pot ser somera com egua, depen 
si és somerí o no ho és, pero la rac;:a autoctona esta tan ma
lament que en aquests moments tots els estudiosos aconse
lIen que facem cava lis i egües o someres i guarans i deixem 
anar els mulso Quan tenguem la rac;:a assegurada, lIavors 
tomarem afer muls, d'acord? 

Sr Conseller: Hi ha una paraula que el pai:sos més 
avan¡;ats ja tenen clara, i aquí dins encara és nova i no sa
bem com aplicar-la. Em referesc a I'ecodescnvolupament, 
la definici6 de la qual seria creixement sócio-economic ba
sa! en el respecte de les condicions ecologiques de cada pa
ís. Aquests animals són una parl important d'aquestes con
dicions ecológigues, li repetesc una vegada més que el tema 
no es po t deixar en mans privades. Quina proposta li fa
rcm? Ja li he dit que les races no s'havien ni assegurat. No 
fa gaire dies un pages em deia: On puc anar a cercar pores 
negres i estar segur que só n de ra<;:a mallo rquina? Ningú no 
li ho pOl garantir. S'ha de fi ar del venedor, d'aquell pagés 
que en cria i no sa p si la seva rac;:a és ben depurada. Sa p 
que té una serie de característiques, pero no sap fins a quin 
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punto 

Per tant - i no és costós, jo diria que no és un proble
ma de doblers, només és de valer-ha fer - el que realment 
necessiten aquestes races és que els qui govemin creln a ca
da illa uns centres d'investigació, centres de recerca, centres 
de selecció, centres que garanteixin la puresa de la ra<;a, i 
aixo no és pot demanar als particulars que ha facin, no ha 
faran els partieulars. Jo tene aquí tates les ajudes que voste 
ha anomenat, que per cert tampoc no són moltes,eh? El te
ma comen<;a l'any 84 - voste no hi era -, es fa una primera 
experiencia amb egües i someres a Binifaldó. L'any 80 I'U
nió de Pagesos ja va fer el primer inventari de races autoc
tones i ja va dir que s'havia d'actuar rapidament perque 
eren en perill de desaparició. No es va fer res, i aixo que te
níem antecedents, perque l'any 47 la Diputació ja disposava 
d'una granja propia de selecció de pare mallorquÍ, que en 
aquell moment era molt apreciat i segurament ho tornara a 
ser. 

Per tant, si la situació fas bona segurament ens podrí
em conformar a ajudar, a estimular la iniciativa privada en 
aquest camp, pero no ens trobam en aquesta situació, ens 
trobam en una situació greu. Parlam d'arxius, parla m de co
ses que desapareixen, i per aixo jo entenc - i com jo, molta 
més gent - que rúnica manera de recuperar aquestes races 
és a base de fer uns centres de selecció que garanteixin a les 
persones interessades que aquests animals són fins que te
nen les característiques .que han de tenir. Quines són les 
races que triomfen en aquest moment, arreu del món? 
Trionfem aquelles races perfectament standarditzades i ti
pificades, és a dir, que quan una persona entesa en el tema 
parla d'un animal vol saber exactament de quin animal par
la i quan l'encreua, vol saber exactament el resultat que ob
tindra. No podem anar pel món parlant d'ovella mallorqui
na, com ha fet el Sr Andreu, sense saber si parlam realment 
d'ovella mallorquina, ja que en tenim de diferents castes, 
com tampoc no podem parlar de cavall menorquí sense sa
ber exactament de quin cavall parlam. 

Jo cree, Sr Conseller, que la diferencia fonamental en
tre vos tes i nosaltres és que no hem pres el mateix camí per 
al desenvolupament sócio-economic. Jo, que encara em 
sent relativament jove, de cada dia ho som menys, l'altre 
dia vaig quedat aSlOrat, quan el Sr President - no ha duia 
escrit - va parlar d'una indústria melonera que va d'acord 
amb el sector turístic i funciona molt bé, pero va dir una 
cosa molt greu: que aixo generava enveges i que era el mo
tor de l'agricultura. Repet,esc una vegada més que em sent 
jove, Sres i Srs Diputats, no sé si ha som, pero no vull unes 
illes el futur de les quals es basi en l'enveja, i és igual si par
lam d'agricultura com d'indústria o de construcció. 

Quina és la sortida que poden tenir aquestes illes , des 
del nostre punt de vista? Només n'hi ha una: la feina ben 
feta. En un sector que conec bé, el de la construcció - ni 
voste ni jo no som pagesos, encara que puguen ser afeccio
nats - no podem competir amb els japonesos ni amb els ale
manys a fer metres cúbies de fo rmigó, ens guanyen. Els ja
ponesos, quan fan una vaga, [an més feina per veure si ar
ruinaran la fabrica; nosaltres no, i a ixo és característic de la 
nos tra ra<;a autóctona : ens agrada aturar-nos de fer feina a 

les nou i mitja i anar a berenar, i no ha hem de llevar, aixo; 
no som tan feiners. Quina és la nostra característica? No
saltres sabem fer feina amb pedra. Dins la construcció, no
saltres podem fer un are de pedra, cosa que no faran mai 
els alemanys. 

Per tant, jo cree que el camí ha de ser aquest, i que 
aquest camí no exclou els altres. No voldria que es llegissin 
aquestes paraules en el sentit que la protecció de les races 
autoctones suposa que han de desapareixer les granges de 
gallines foranes, la coexistencia és perfectament possible, hi 
ha lloc per a tothom en aixo, de manera que s'ho pensi, Sr 
Conseller, i ja li die que la rnoció anira per aquest carnLAh, 
¡Ji anuncii: que el Sr Ricci ha dit que la recolzaria. Gracies. 

(Rialles) 

, 
EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Conseller d' Agricultura i Pesca,Sr Pe
re Joan Morey. 

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

Molt breument i abans de ten ir la darrera informació 
que ha dit el Sr Serra, diria el següent: Tothom considera 
aquest tema marginal, Sr Serra, siguem realistes, la gent del 
carrer i fins i tot una part de la classe política. Jo no ti ho 
consider. A mi m'agradaria que aixO no quedas en un mer 
mecanisme parlamentari d'interpel.lació i moció que es re
butja pel que sigui, m'agradaria comen<;ar afer bones les 
paraules del President en el discurs de l'estat de l'Autono
mia i que ens poguéssim seure davant aquest tema tots els 
grups políties d'aquesta Cambra, no en un Plenari, sinó tal 
vegada en una comissió no necessariament parlamentaria, 
fins i tOl en una reunió informal, per tal que els Grups de 
la Cambra sabessin en profunditat els programes i les fei
nes que té preparats la Conselleria per a cada especie, i, 
aleshores, en funció d'aixo, jo cree que podria sortir perfec
tament una moció assumida per tots els grups políties que 
fos realment constructiva. 

Si ana m per la via que deia el Sr Orfila - voste diu que 
jo ho faig molt malament i jo die que ho faig molt bé, es 
vota, etc. - no cree que avancem. Jo cree que el camí cons
tructiu és aquest. No havíem dit que parlaríem? Dones jo 
els brind l'oportunitat que abans de presentar la moció 
subsegüent a la interpel.lació ens reunim, estudiem el tema 
a nivells profunds amb els serveis de ramaderia i els teenies 
de l'Institut de Biologia Animal, que són els que coneixen 
aquests temes en profunditat, i plantegem una cosa raona
ble i de futur. Gracies, Sr President. 

III-l) PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM. 
2560/90, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, RELATIVA A RA
TIF ICACIÓ DEL SEGON PROTOCOL FACULTATIU 
DE L PACTE INTERNACIONAL DE DRETS CIVILS I 
POLÍTICS SOBRE L'ABOLICIÓ DE LA PENA DE 
MORT, A 15 DE DESEMBRE DEL L989, FIRMAT PER 
L'ESTAT ESPANYOL A LA SEU DE L'ONU EL PAS-
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SAT23 DEFEBRER. 

EL SR PRESIDENT: 

Esgotat el segon punt de l'Ordre del Dia, passam al 
tercer, que conté dues proposicions no de llei. Comen<;am 
per l'assenyalada amb el núm. 1, registrada amb el núm. 
2560/90, subscrita pel Grup Parlamentari NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES, sobre ratifica ció del segon protocol 
facultatiu del Pacte Internacional de Drets Civils i PoHties 
sobre !'abolició de la pena de mort, firmat per I'Estat Espa
nyol a la seu de l'ONU. Per defensar aquesta proposició no 
de llei i per part del Grup proposant, té la paraula el Dipu
tal Sr Sebastia Serra i Busquets. 

EL SR S ERRA 1 BUSQUETI: 

Gnlcies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Fa molts d'anys que els democrates lIuitam - i dic lIui
tam pcrque el tema que ens ocupa, tema de drels civils, te
ma de drcls pOlílics, tema de pena de mon, és un tema vi
gent en el món actual - i hem lluitat perque els principis 
democnitics s'establei.xin a lotes les legislacions del món i a 
la vegada sigui quotidia l'exercici de la democracia, per tal 
d'aconseguir un aprofundiment constant d'aqucsta demo
cracia. 

La proposició no de llei que ens ocupa, .per tant, par
teix sens dubte d'uns principis filosóCies, d'uns principis de 
teoria poHtica, d'uns principis erics, en el sentit més ampli 
de la paraula, i no cal dir que a hores d'ara, qua n en el món 
es parla molt sobre si s'ha de reinstaurar la pena de mor!, 
sobre si s'ha de mantenir en 10ts aquells Uoes on encara és 
vigent, a causa de problemes molt diversos, algun de tipus 
social, pero d'altres perque la democracia no ha acabat 
d'arrelar totalment i a partir d'uns corporativismes dins el 
sistema democratic que fan que un tema com el de la pena 
de mort no avanci el que hauria d'avan<;ar. El fet de defen
sar avui i aquí, en un Parlament d'una Comunitat Autóno
ma amb un índex de riquesa elevat, amb un índex de pro
blemes socials que no és deIs més alts i un índex cultural 
lampoc no massa elevat, pensam que és oportú, tal vegada 
fíns i to t necessari per refrescar una mica aq uests principis 
democnltics, per refrescar una mica aquest necessari apro
fundiment de la democracia. 

Al Diputat que els paria no li preocupa només aquest 
tema de l'aprofundiment de la democracia i, per tant, acon
seguir l'objectiu de l'abolició total de la pena de mort, sinó 
que també li preocupa el tema militar, el tema de perill de 
guerra, sigui local, regional o més generalitzada. No obli
dern que el tema de les guerrcs va íntimament relaciunat 
amb el de la pena de mort, el manteniment de la qual és 
inadmissible per als demócrates com ho és que no s'abolei
xi totalment. 

Durant els anys 80 - els mateixos anys que duim en 
aques! Parlament, des de rany 83, quan es posa en marxa el 
nostre Estatut d'AutonomÍa - arreu del món, no només en 
el món occidental, hi ha una autentica onada de debats hu
manistes , de debats filosófics, de debats democnlties que 

avancen precisament en els protocols sobre drets humans, 
en els protocols sobre la pena de mort, en els protocols so
bre legislacions comparades. D'aquesta manera, des de 
l'any 84 i molt concretament des de l'any 85 en que actua el 
Consell d'Europa, comprovam que la pena de mort retro
cedeix en moltes legislacions. En aquest moment ja I'han 
abolida d'una manera radical el 40% d'Estats del món, 43 
palsos; en aquest moment ja són més: d'un 40% a un 50%. 
A 18 Estats encara hi ha una legislació parcial, entre aques
ts 1'Estat Espanyol, on es manté en determinades casuisti
queso EIs darrers exemples que nosaltres coneixem és que 
els governs d'Estats com Hongria, Txecoslovaquia i fins i 
tot de Romania després de les bestieses amb l'anterior cap 
d'Estat i la seva familia, i els de MO<;ambic i de Belgica 
molt recentment, reaccionen i entren precisament en la 
mateixa idea, en la mateixa legislació. 

En aquests moments també hem de recordar la tasca 
d'una organització, Amnistía Internacional, que amb els 
seus informes i les seves lluites arreu del món, recolzades 
sovint per organitzacions governamentals i d'altres per or
ganitzacions no governamentals, ha escampat la polemica 
des del Consell d'Europa fins a l'Organització de les Na
cions Unides, a totes les institucions polítiques i jo diria 
que a tots els nuclis d'opinió realment democrMies del món 
occidental. 

Jo crec que aquest Parlament de les Illes Balears ha 
d'estar cantent, no només de debatre avui aq ues t lema, ~i
nó que també ha d'estar un mica orgullós, per exemple, 
d'un acord que va prendre ja fa temps, pel qual ens mani
festavem contra la pena de mort i a la vegada instavem que 
la Presidencia d'aquest Parlament, quan aquesta institució 
sabés que es volia exercir la pena de mort a qualque lloe 
del món, es dirigís a aquelles institucions per fer una mica 
de pressió J'opinió ciutadana a favor de la no aplicació de 
les penes de mort. Aquesta mesura del Parlament de Bale
ars pot ser s'hagi exercit amb menys o més celeritat, pero 
en alguns casos que jo he seguit certament he quedat sor
pres de cenes respostes. 

Els Eslats Umts de Nordamerica, per exemple, no han 
donat mai cap resposta, que jo sapiga, i aixo que des de 
l'any 76 han executat 142 persones, casos que jo crec que 
tothom coneix, i en canvi l'ambaixada de Cuba contesta al 
Parlament de Balears respecte deIs judicis i penes de morl 
exercides a l'Estat cuba en les persones del militar Ochoa i 
els seus companys. És un autentic document la tenencia del 
qual en cena mesura pot enorgullir el Parlament de Balc
ars, per poder-lo consultar, treballar-hi, i per veure un poc 
ies dimensions de la polftica de certs pa"isos on encara hi ha 
la pena de mort, fel que ens entristeix, peró que a la vegada 
fa veure que aquestes petites prktiques d'un Parlamcnt 
d'una Autonomia - del nostre poble, en aquest cas - poden, 
almenys mínimament, tenir una certa influencia en temes 
que nosaltres creim que no han de ser només de govcrns 
d'Estatll, de parlaments d'Estats o de I'Organització de les 
Nacions Unides, sinó que la ciutadania i totes les cel.lules 
de participació i de debat democratic hi han de tenir accés. 

Feta aques ta observació inicial a partir d'una filosofia, 
d'una practica poHtica, a partir de les preocupacions ac-
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tuals i de les campanyes de certes organitzacions - encap~
lades en aquest cas, com he dit, per Amnistia Internacional 
- plantejam el tema en un moment que el Parlament de 
l'Estat Espanyol ha de debatre la ratificació del segon pro
tocol facultatiu del Pacte Internacional de Drets Civils i 
Políties sobre l'abolició de la pena de mort, signat dia 15 de 
desembre de I'any passat i que I'Estat Espanyol va signar a 
I'ONU dia 23 de febrer, pero que cal que sigui ratificat a 
les Carts Generals, primer en el l..-üngrés i després al Senat 
de I'Estat Espanyol. 

No obstant aixo, també ens preocupa molt particular
ment, com he dit abans, passar d'aquests principis generals 
a principis una mica més concrets i més operatius. És aquí 
on el Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUER
RES veim uns problemes que són, per una banda, aquesta 
clausula de reserva que l'Estat Espanyol ha previst exercir 
per a l'aplicació de la pena de mort en temes prevists en el 
Cadi Penal Militar, i aquí és on entram en un problema 
corporatiu important, el Codi Penal Militar, i die corpora
tiu en un sentit molt ampli, pero també profundament de
mocratic, és a dir, eñ la necessitat absoluta que la pena de 
mort desapareixi de la legislació de l'Estat Espanyol, és a 
dir, que l'abolició sigui completa com en aquests prop de 
50% d'Estats del món als quals he fet referencia, incloent 
incorporacions recents com Hongria, Bélgica, Txecoslova
quia o M09ambic. 

Nosaltres entenem que el Codi Penal Militar deJ'any 
85 tan sois no s'acomoda ni a l'esperit ni a la Hetra de la re
serva prevista que contempla l'article que contempla l'apli
cació de la pena de mort en temps de guerra com a conse
qüencia d'una condemna per un delicte de caracter militar 
summament greu comes en temps de guerra, sinó que en 
aquest Codi Penal Militar vigent a l'Estat Espanyol també 
se sancionen amb pena capital suposits no greus, alguns co
mesos per civils. Entre d'altres, un cop declarada la guerra 
o quan existeixi una ruptura generalitzada de les hostilitats 
amb una poténcia estrangera, seria aplicable a delictes com 
la destrucció, danys o inutilitzacions de bues o aeronaus 
militars, així com la desobediencia, l'abandó o l'incompli
ment de missió per covardia o, per exemple, la capitulació 
sense haver esgotat I'ús deIs mitjans de defensa que exigei
xen els preceptes d'ordenan93 i ordres rebudes. 

Ens pareix particularment greu i actual aquest darrer 
apartat, al qual hem volgut fer referencia explícita. Certa
ment, a tots els democrares ens ha de preocupar en aquest 
moment la situació internacional respecte d'aquest tema, es 
doni la sortida que es doni als conflictes locals, regionals o 
internacionals que hi ha en aquest moment. És per aixo 
que la proposició no de !lei té tres apartats molt clars, jo 
diria contundents, pero també vull dir que el nostre Grup 
no cerca un declaració de principis pura i simple, sinó un 
compromís actiu amb la democracia i amb la posició contra 
la pena de mon en tots els suposits . Per altra banda, el nos
tre Grup cerca un recolzament unanime d'aquest Parla
ment a aquest tema i he d'avan93r que estam disposats no 
soIs al debar, com és preceptiu, logic i normal, sinó a incor
poracions de rectificacions perque no partirem satisfets -
d'haver fet una defensa diríem minoritária o minoritzada 
d'un tema, sinó que volen que els principis democraries 

quedin avui refrescats des del Parlament de Balears amb 
una dimensió internacional. 

És per aixo que volem que el Parlament de les Balears 
faci seu el segon protocol facuItatiu del Pacte Internacional 
de Drets Civils i Políties sobre l'abolició de la pena de 
mort, signat a l'Organització de les Nacions Unides el mes 
de desembre del 89. En segon lIoc - í sabem que és un tema 
un poc més complex - volem que per part del Govern de 
I'Estat Espanyol s'aprovi sense reserves de cap tipus, i en 
tercer lloc, com és natural, volem promoure una reforma 
del Codi Penal Militar del 85 amb l'objectiu d'excloure d'u
na forma absoluta la pena de mort de la legislació de I'Es
tal. 

És més que evident que el tema és real: Hi ha judicis 
en funció del Cadí Penal Militar, molts d'assumptes pen
dents i una situaciÓ internacional que també afecta les Ba
lears, que pot afectar soldats d'aquestes illes o que, de fet, 
ja n'ha afectat qualcun. Ens pareix que com a demacrates i 
no només per una situació conjuntural, sinó per una situa
ció general de la democracia, seria important que tots ens 
manifestassim unanimement en aquest respecte. Grácies. 

(El Sr President d'absenta de la sala i la Sra Vice-presi
denta Primera presideix el debat) 

EL SR PRESIDENT: 

Gracias, Sr Sena. Grupos Parlamentarios que quieran 
intervenir? Por parte del Grupo Parlamentario MIXTO, 
tiene la palabra su Portavoz. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sra Presidenta. Sres i Srs Diputats. 

El Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ES
QUERRES avui ha dut un tema prou important a aquesta 
Cambra. Jo en parlaré molt poc, és un tema que per a mi té 
unes reIs molt dures i sois voldria dir que la moral, l'etica i 
la vergonya d'un poble queden totalment en dubte quan a
floren les coses més baixes de J'home: l'enveja, l'odi, I'ensu
perbiment i les venjances que en casos puntuals es duen a 
ter me. 

El Sr Serra ha parlat especialment del Codi Penal Mi
litar, que una democracia - l'any 1985, quan aquest poble 
viu en democracia - m'atrevesc a dir que té la. barra, ja que 
per a mi és un cas de desvergonyiment i un aiac total con
tra els drets humans, de ser capa9 de fer en aquests termes. 
Tothom ha rebutjat la gran quantitat d'injustlcies que s'han 
fet arreu del món amb la bandera de les dictadures. Ningú 
no ignora que les passions humanes més baixes es manifes
ten en aquests moments de bogeria i que tots i cada un en 
particular hauríem de respectar sempre els drets humans, 
pero si qualcú no se sent afectat perqué no ha pensat maí 
en el proisme com s'ha de fer, jo li voldria recordar que tot 
ésser huma és tan debil i tan fort com Déu i la societat 
l'han fel. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 
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Por parte del Grupo Parlamentario CDS, tiene la pala
bra el Portavoz Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes gracies, Sra Presidenta. Sres i Srs Diputats. 

Vull referirme a qüestions concretes de la Proposició 
no de LIei del Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES. Crec que l'exposició del Sr Serra ha estat 
suficientment il.lustrativa de les raons i de la filosofia que 
en definitiva empara el mateix protocol de les Nacions Uni
des i compartint - perque s'ha de fer un enunciat de princi
pis - absolutament la intencionalitat de la Proposició no de 
LIei, que cerca ni més ni manco que I'abolició de la pena de 
mort dins l'ordenament juddic espanyol en tots els seus ex
tTems, sense excepcions, una vegada expressada aquesta 
identitat amb els objectius, repetesc, tanmateix volem asse
nyalar algunes qüestions que consideram molt importants. 

El segon protocol facultatiu del Pacte Internacional 
deis Drets Civils i Polftics de Nova York, del desembre el 
89, destinat a abolir la pena de mort, té un contengut com
plexo Juntament amb l'article 1, que declara de manera ta
xativa l'erradicació de la pena de mort en els Estats mem
bres, a continuació introdueix un article 2 prohibint qualse
vol mena de reserva que no sigui aquella derivada en el mo
ment de la ratificació o l'adhesió, amb la qual es prevegi 
l'aplicació de la pena de mon com a conseqüencia d'una 
condemna per un delicte summament greu de caracter mili
tar comes en temps de guerra i obliga als Estats membres a 
comunicar al Secretari General de les Nacions Unides l'e
xistencia de la legislació que, a l'empar d'aquesta reserva, -
s'hagi de comunicar. 

L'aponació de la firma d'aquest protocol dins l'orde
nament jurídic espanyol només és relativa. La pena de mort 
esta erradicada de la Constitució Espanyola, la Constitució 
reserva a la legislació militar la possibilitat d'establir deter
minats suposits de pena de mort exclusivament en temps de 
guerra. Aquesta és la situació jurídica actual: la pena de 
mort existeix exclusivament en temps de guerra dins el nos
tre ordenament jurídic positiu. He dit que l'aportació no
més era relativa perque és bastant evident que si bé es ver 
que introdueix les possibilitats de control de tercers paIsos 
i, sobretot, la possibilitat que Espanya controli en els ter
cers palsos I'estat de l'abolició, és cert que el fet de contro
lar l'estat de l'abolició és relativament facil, n'hi ha prou 
amb el dret comparat. El que ja no és tan facil és compro
var si existeixen o no execucions, pero l'existencia d'execu
cions en un Estat abolicionista sempre sera iLlegal, sempre 
seran execucions de fet, pero no emparades per una norma
tiva. Aleshores, en aquest cas, la replica que ha de donar la 
Comunitat Internacional és reinvidicar la reinstauració o 
instauració de les institucions democnltiques en els palsos 
on es practiquen les execucions. Quant a efectivitat, per 
tant, el segon protocol aporta poc a I'ordenament jurídíc 
espanyol i a les facultats d'Espanya com a tercer país de 
controlar l'estat d'abolició de tercers. 

En qualsevol cas, la intenció profunda de la proposició 
és evidentment caminar cap a I'erradicació del suposit de 

pena de mot també en temps de guerra, i en nom del Grup 
Parlamentari CDS he de comunicar al Grup NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES que compartim absolutament 
aquesta voluntat. No obstant aixo, el redactat núm. 2 de la 
seva proposició no de llei té un problema. El text diu: "El 
Parlament de les Illes Balears insta el Govem de I'Estat a 
propugnar l'aprovació d'aquest protocol sense cap tipus de 
clausula de reserva", i el problema és que si I'Estat Espa
nyol ratificas aquest protocol sense establir la clausula de 
reserva, incorreria automaticament i immediatament en el 
seu incompliment. Al parer deis experts - jo no som un 
constítucionalista i no m'atrevesc a dictaminar, pero sem
bla una opinió emparada en el sentít comú - seria molt més 
logic fer la reserva, establir I'abolició de la pena de mort 
també en temps de guerra i a continuació aixecar la reser
va, perque en aquests moments, per obligació constitucio
nal i per la normativa vigent tenim l'obligació de manten ir 
la reserva, com a Estat. 

Per tant, nosaltres suggeriríem el canvi d'aquest punt, 
ja que no podem votar aquesta redacció per una raó de tec
nica constitucional, no per manca de voluntat política, i dic 
aixo perque també li enunciam, Sr Serra, que no votarem el 
punt 3, perque nosaltres no pensam que sigui necessari de
manar al Govern que remeti al Parlament un Projecte de 
Llei excloent la pena de mort de la legislació militar, per
que a les Corts Generals ja existeix una iniciativa legislativa 
al Senat, presentada pel Grup Parlamentari de Centre De
mocnHic i Social d'abolició de la pena de mon també en 
temps de guerra. Per tant, és lógic que les Corts Generals 
prenguin en consideració la nostra iniciativa legislativa, 
que l'aprovin, i no encomanar al Govern una feina que ja 
és a les Carts. 

Aquesta abolició tanmateix s'ha de produir en algunes 
lIeis més que el Cadi de Justicia Militar, a la nostra propo
sició detallam bastant el tema: s'han de modificar 30 arti
cles del Codi Penal Militar, se n'ha de suprimir un, s'han de 
suprimir determinats articles de la Llei Organica 4/87 de 
competencia i organització de la Jurisdicció Militar i s'ha 
de retocar la Llei Organica Processal Militar. La nostra 
Proposició de L1ei, que esperam que es vegi, preveu totes 
aquestes qüestions. 

De totes maneres, tampoc no vull acabar la meya in
tervenció sense fer una reflexió que només introdueix un 
matís, un petit matfs en relació amb l'oportunitat de la pre
sentació. Efectivament, el tema es planteja perque tenim 
damunt la taula el segon protocol addicional en el moment 
en que l'aprova l'Assemblea de les Nacions Unides, pel 
desembre del 89. El debat és servit i és ineludible, pero és 
molt probable que hagués tengut més ressó si s'hagués ce
lebrat amb un distanciament de les possibilitats - encara 
que fos del fantasma - d'un enfrontament beLlic. La CÍr
cumstancia no és aquesta, evidentment, Espanya no es tro
ba en guerra, peró la veritat és que fa molt de temps que no 
havíem estat tan prop del fet que una pressió militar que 
en aquest moment s'exerceix contra un país, emparada per 
les Nacions Unides, esdevengués o degeneras en un conflic
te bel.lic en el qual Espanya podría embolicar-se d'una ma
nera o altra, situació que, naturalment, tots lamentaríem. 
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Probablement seria més oportú fer un debat i legislar 
sobre aquesta qüestió quan la possibilitat fas molt llunya
na. Que també es podria argumentar que és oportú fer-ho 
ara per evitar l'aplicació de qualsevol tipus de pena de mort 
derivada d'aquesta situació? Efectivament, pero nosaltres 
preferiríem que no hi hagués el fantasma i debatre aixo 
amb la distAncia i la tranquil.litat que suposaria l'allunya
ment d'aquestes circumstancies. En qualsevol cas, ens pa
reix bé el punt primer de la proposició, que el Parlament es 
manifesti i faci seu el protocol, i en aquest sentit li dona
rem suport. Els altres dos, Sr Serra, no els podem recalzar 
en els termes actuals. Molles gnlcies, Sra Presidenta. 

EL SR PRESIDENT: 

Por parte del Grupo Parlamentario SOCIALISTA, tie
ne la palabra el Diputado Sr Martín Peregrín. 

EL SR MARTÍN 1 PEREGRÍN: 

Sra Presidenta. Sras y Sres Diputados. 

En cuanto al fondo, la petición de abolir la pena de 
muerte, la proposición no de ley presentada por el Grupo 
Parlamentario NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES no 
puede tener, en principio, oposición alguna, ni filosófica, ni 
doctrinal, ni ideológicamente. La actitud del Grupo Parla
mentario SOCIALISTA en las Cortes Generales, cuando 
se debatía la Constituc~ón, concretamente el día 6 de julio 
de 1978, fué inequívoca en cuanto a la supresión de la pena 
de muerte como instituto, como castigo, como sanción den
tro de las leyes ordinarias e incluso, también, dentro de las 
leyes de carácter extraordinario o militar, hasta el punto 
que cuando se produjo el debate se reconoda - y esto es 
obvio - que la pena de muerte no tiene un mayor efecto in
timidante y que no produce una mayor protección a la so
ciedad; que las estadísticas demuestran una y otra vez que 
la ejecución de la pena de muerte no promueve en el delin
cuente una corrección, sino que incluso, en países donde se 
aplica a través de la legislación ordinaria, crece el índice de 
criminalidad. 

Además, está el supuesto de los errores judiciales y, 
por encima de todo, los principios de rehabilitación y de re
inserción del delincuente. Así que, en esta situación de nor
malidad, tendríamos que concluir, como decía un ilustre 
tratadista de Derecho Penal, Bockerman, que el principal 
argumento racional contra la pena de muerte es que no 
existe ningún argumentí? racional a su favor, pero precisa
mente desde esta normalidad quiero hacer una reflexión a 
la Cámara. 

Cuando los constituyentes españoles en el Congreso 
de los Diputados yen el Senado discuten la abolición de la 
pena de muerte, se plantea una propuesta de que se man
tenga como alternativa, como posibilidad dentro de la 
Constitución en tiempo de guerra. Este planteamiento, ha
ciendo abstracción del momento en que se propone, tiene 
unas razones de ser que si no desde el punto de vista cientí
fico o doctrinal, sí desde el punto de vista de la práctica y 
de la realidad de lo que es una situación de guerra, tiene ar
gumentos, si no contundentes, sí suficientes para comprcn-

der el momento en el que se produce la introducción en la 
Constitución Española de la posibilidad de aplicar la pena 
de muerte en tiempos de guerra. 

Cuando usted habla, Sr Serra, de que el ejercicio de la 
democracia es un acontecer diario, de que esto no es un 
problema de corporativismos, sino de establecimiento ple
no del sistema democrático, y de que es inadamisible hablar 
de pena de muerte en cualquier situación, yo digo y reco
nozco una vez más que doctrinalmente estoy de acuerdo 
con usted, pero que el problema de la pena de muerte en 
una situación absolutamente contraria al derecho por su 
propia naturaleza, como es la guerra, una situación injusta, 
una situación en la que la normalidad es la muerte y no la 
vida, resulta un tanto sarcástico, desde el punto de vista de 
la práctica diaria de la aplicación o no de una pena de 
muerte, reconocer o remitirnos a situaciones de normali
dad en las que el Derecho está por encima de cualquier cir
cunstancia, a situaciones de evidente anormalidad, como 10 
es la guerra. 

Eso no quiere decir que tenga que discutirse y que ten
ga que debatirse en profundidad que también, aun a pesar 
de esas circunstancias, la pena de muerte tiene que ser abo
lida en tiempos de guerra, pero yo tengo que decirle tam
bién otra cuestión: En todas las instituciones y en todos los 
estamentos del Derecho se debate en profundidad si el pro
pugnar filosófica y doctrinalmente la supresión de la pena 
de muerte es algo de lo que pueda deducirse como conclu
sión que esa propugnación de la supresión tenga que ser 
definitiva en unos casos concretos, y es porque las situacio
nes de hecho nos llevan a conclusiones lamentablemente 
contrarias. 

El hecho de que formalmente - y se 10 digo como pro
fesional del Derecho - se suprima una cuestión en una nor
mativa no quiere decir, ni muchísimo menos, que su prActi
ca se vaya a llevar a cabo, esto en situaciones de normali
dad. Por qué? Porque toda iegislación, toda normativa exi
ge una cultura de la sociedad a la que va dirigida, y la cultu
ra abolicionista de la pena de muerte en tiempos de guerra 
no sólo no existe, sino que, por su propia naturaleza, como 
he dicho, imprime el carácter contrario. Es más: países que 
tienen abolida la pena de muerte en cualquier circunstan
cia, no sólo en situaciones de guerra, la promueven y la lle
van a cabo de facto, lamentablemente, con bastante fre
cuencia. Por consiguiente, como le digo, no es única y ex
clusiv·amente un problema normativo, sino un problema de 
fondo, de cultura: el problema de que todos los seres hu
manos asumamos de una vez por todas que ejecutar a un 
semejante no es una solución ni en tiempos de paz ni en 
tiempos de guerra para rehabilitar el mal que haya podido 
causar. 

Como decía muy bien el Sr Quetglas, el foro en el que 
nos encontramos tampoco es el idóneo en cuanto .... que 
ateniéndonos a las circunstancias de realidad objetiva que 
acabamos de enunciar, mantuviéramos el primer punto, al 
que nosotros ya damos nuestro apoyo, se suprimiera el se
gundo apartado y el tercero trajera una redacción que per
mitiera que las ideas aquí expuestas por el Grupo Parla
mentario SOCIALISTA en cuanto a que el objetivo final 
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de toda sociedad democrática y del ser humano es, en efec
to, la abolición de la pena de muerte en cualquier circuns
tancia, pueda permitir que el Grupo Parlamentario SO
ClALIST A les apoye y que en su día y en su momento los 
representantes que tienen otorgada la competencia para 
debatir si la pena de muerte tiene que ser suprimida - como 
posibilidad y como alternativa, que conste - en la legisla
ción del Estado, la lleven a cabo tras el oportuno acuerdo. 
Nada más. 

EL SR PRESIDENT: 

Por parte del Grupo Parlamentario POPULAR, tiene 
la palabra el Diputado Sr Alfonso Salgado. 

EL SR SALGADO Y GOMILA: 

Sra Presidenta. Sres i Srs Diputats. 

Previament, jo he de donar l'enhorabona al Sr Serra 
amb tota serietat - de vegades vos tes pensen que tot ha dic 
en broma - perque avui és un dia especialment gratificant 
per a ello Ha tengut dues victories morals, una en el tema 
del cadastre, que ara no ve al cas, i una altra en el tema que 
ara debatem, perque tots els Grups han dit - i nosaltres di
rem el mateix - que estam d'acord amb el fons de la qüestió. 

No obstant aixo, les coses són com són i, com Angel 
Ruiz i Pablo feia dir a I'amo en Xec de s'UllasÚar, ''l'opera
ció ha anat molt bé, pero madona és marta". Aquesta vega
da no matarem la madona i vos te tendra una unanimitat en 
el primer punt, així s'ha manifestat. El nostre Grup procla
ma - torna a proclamar - la defensa de la vida i la postura 
absolutament contraria a la mort, sigui pel procediment 
que sigui i en termes generals. Ens consideram gent moder
na i progressista - l'exclusiva del progressisme no la té nin
gú; al cap i a la fi progressisme és fonamentalment apro
fundiment en les llibertats i nosaltres ho practicam - i, en
tre altres raons etiques, marals, etc., rebutjam la pena de 
mort simplement perque és grossera i anticuada, en aixo 
crec que tots hi estam d'acord, pero és ciar, el contengut 
d'aquesta proposició no de llei no és la pena de mort en 
termes generals, que ja ha desaparagut del nostre ordena
ment jurídic, sinó en un cas específico 

Crec que no es pot mesurar de la mateixa manera la 
pena de mort en certs Estats que encara conserven un sal
vatgisme semiafrica i mantenen aquestes condemnes en un 
estat civil i la pena de mort en suposits excepcionals en 
temps de guerra i dins la jurisdicció militar, amb la qua] 
tampoc no estam d'acord basicament, pero que creim de 
molt dificil erradicació i que tal vegada els rises serien molt 
més greus. Ens fa I'efecte que en aquests casos extrems 
sempre hi ha malta gent que fa el que li dóna la gana, pero 
en fi, tampoc no és el tema d'aquest debat. 

El que no ha estat un bon exemple, Sr Serra, ha estat 
Cuba, precisament Cuba, no parlero d'aixo ni en guerra ni 
en pau. DeIs aspectes democratics i humanfsties que ha es
mentat en la defensa de la proposició no de llei, n'hi ha un, 
voste ha sap perfectament, com ha sabem tots, i és un deIs 
motors de la proposició, que és estrictament político La 

postura facil per al nostre Grup, en aquest moment, seria 
votar que sí a tat i tractar de fustigar una vega da més el que 
deim Govern de Madrid - no die "deim" perque no sigui go
vern, sinó perque a més de ser Madrid és deis altres - que 
segurament no en faria massa cas, com també és habitual, 
peró bé, llavars diriem als diaris que el Partit POPULAR 
tal: Aquesta seria I'actitud facil, pero ens inclinam més per 
la lógica i, naturalment, quant al punt primer, no entrare m 
en justificacions del nostre vot, que sera favorable, amb el 
qual fet el Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES ob
tindra una molt justa unanimitat. Únicament dir que és un 
punt que no es pot votar d'una altra manera, que s'ha de 
votar a favor perque és una definició per part d'aquest Par
lament, que és absolutament sobira i que es manifesta com 
vol. Vull dir que en aquests moments el Parlament fa seu 
un protocol, exerceix un dret; que no hi ha res a dir en 
aquesta qüestió i creim que ho hem de fer. 

Quant als punts 2 i 3, hi ha hagut un moment que no
saltres hem tingut un dubte i era si podfem votar a favor 
de la primera part del punt 2, "el Parlament de les Illes Ba
lears insta el Govern de I'Estat a propugnar l'aprovaci6 del 
protocol", suprimint "sense cap tipus de cláusula de reser
va", pero tampoc no és aixó, és a dir, el problema per a no
saltres no és ni l'humanístic, ní l'etic, ni el democratic; el 
problema, per dir-ho de qualque manera, és de competen
cies, és el d'instar el Govern de l'Estat. Entenem - i no és la 
primera vega da que tenim aquesta discussió - que no hem 
d'instar el Govern de l'Estat per una cosa que no és de con
seqüencia exclusiva per a la nostra Comunitat Autónoma. 
Només per aquesta raó i sense voler caure en la confusió 
que podria suposar un vot negatiu, el nostre Grup s'absten
dra en els punts 2 i 3. Consegüentment, Sr Sena, el felici
tam de veres perque creim que ja ha aconseguit molt aquis
tant la unanimitat en el punt primer. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Por parte del Grupo proponente, tiene la palabra el 
Portavoz Sr Serra. 

ELSRSERRAIBUSQUETI: 

Gracies, Sra President. El nostre Grup agraeix molt es
pecíficament les intervencions absolutament constructives 
de tots els Portaveus. Volem insistir molt en el fet que avui 
nosaltres desitjam una unanimitat, perque el tema de la pe
na de mort és important i malgrat no ens agradi que es do
ni. la circumstancia pseudo-bel.lica, per dir-ho de qualque 
manera, el tema és aquest i no un altre, com deia el Sr Qu
etglas. Nosaltres no presentarem el tema en funció deis 
conflictes pre-MI-Iíes, sinó que ho presentarem dia 16 d'oc
tubre d'enguany perque el tema havia d'anar a les Corts 
Generals de l'Estat, on s'ha de debatre, com també s'ha dit. 

També ha presentarem perque el Parlament de Bale
ars ja havia aprovat una proposta no de llei i de fet l'ha 
exercida. Perdoni, Sr Salgado, pcr ventura no he explicat bé 
l'assumpte de Cuba: Només em referia al fet que el Parla
ment de Balears s'havia dirigit a I'AmbaLxada Cubana i que 
I'Ambaixada Cubana havia respost al Parlament de Balears 
enviant una copia de tota la causa contra el Coronel Oc-
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hoa. Evidentment no he fet cap comentari sobre el judici, 
que certament hauríem de qualificar de nefast i d'un cinis
me absolut, si bé també és ver que disposam de la docu
mentadó i, si més no per saber com fan les coses, és curio
sa. Jo rebuig absolutament el funcionament del regim cuba 
al respecte, como voste sap o pot imaginar; no era cap 
exemple, sinó la notícia que almanco ha enviat al Parla
ment de Balears un protocol immens que es pot llegir i que 
té molt d'interes, si més no pel cinisme polític que repre
senta. 

Feta aquesta aclaració que creia totalment necessaria, 
jo voldria insistir que el forum del Parlament Balear, Sr 
Martín Peregrín, és tan adequat com qualsevol altre, tots 
els forums són democratics sense cap exclusió i, en conse
qüencia, la democracia - ho hem dit sempre vos te, jo i mol
ts d'altres - no és una feina d'un dia ni d'unes normes, i ai
xo jo ho havia dit abans fent referencia al mateix tema que 
voste: que és bo que una societat com la nostra - cultural
ment irregular i d'un nivell mitja, encara que economica
ment elevat - discuteixi aquest tema i fins i tot molts d'al
tres relacionats amb alIo que representa o pot representar 
la democracia, com ho fan Txecoslovaquia, Hongria, Mo
c;ambic, Príncipe, etc., Estats o paIsos de dimensions molt 
diferents. 

Fetes aquestes observacions, si el Sr President ho per
met voldria oferir un text de substitució per intentar arri
bar a una unanimitaL Jo he escoltat molt atentament i cer
tament el nostre Grup vol arribar a la unanimitat d'aquest 
Parlament en el tema de la pena de mort, perque ens parei
xeria absolutament infantil que pogués semblar que es vol 
posar algú entre l'espasa i la paret. M'ha agradat I'expressió 
fustigar, que ha dit el Sr Salgado, és a dir: no volem fustigar 
cap Grup Parlamentari aquí present ni cap institució, el 
que volem és l'abolicíó de la pe'na de mort, i per aixo pro
posarle m la següent substitució: El primer punt que quedas 
talment i el segon i el tercer que quedassin refusos en un 
punt únic, que diría: "El Parlament de les Illes Balears es 
manifesta a favor de la supressió de la pena de mort de la 
legislació de l'Estat Espanyol". Es una fórmula que recull 
una mica els aspectes tecnics als quals han fet referencia el 
Sr Quetglas i el Sr Salgado, i també els aspectes tecnics i 
d'altre tipus que ha esmentat el Sr Martín i Peregrín. Ob
viament el Codí Militar forma part de la legislació de l'Es
tat i, per tant, ens pareix que amb aquesta fórmula no hi 
hauria cap problema deIs que han apuntat els tres Grups 
que han intervengut. Grades, Sr President. 

(El Sr President es reincorpora a la sessió). 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr Sena. Primer deman als Srs Portaveus si hi 
ha objeccions per acceptar el canvi. Vol fer arribar el text a 
la Mesa, Sr Serra, perque el pugui llegir el nostre Secreta
ri? No havent-hi cap inconvcnient per part deis Grups Par
lamentaris, els punts 2 i 3 quedarien refusos en el següent. 
Té la paraula el Sr Secretari Primer de la Cambra. 

EL SR SECRETARI PRIMER: 

"1.- El Parlament de les Illes Balears fa seu el segon 
protocol facultatiu del Pacte Internacional de Drets Civils i 
Polítics sobre l'abolició de la pena de mort, de 15 de des
embre del 1989. 

2.- El Parlament de les Illes Balears es manifesta a fa
vor de la supressió de la pena de mort a la le gislació de 
l'Estat". 

EL SR PRESIDENT: 

Es poden votar conjuntament? Passam, ido, a la vota-
ció. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de la Proposició 
no de Llei que hem debatut, segons el text que ha llegit el 
Sr Secretari Primer de la Cambra, es volen posar drets? 

Vots en contra? 

Abs tencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

I11-2) PROPOSICrÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM. 
2593/90, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
CDS, RELATIVA A LA NO AUTORITZACIÓ DE CAP 
MENA DE PLANEJAMENT O ORDENACIÓ DE LES 
PLATGES S'AMARADOR 1 SA FONT DE N'ALIS. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam al debat de la Proposició no de Llei registrada 
amb el núm, 2593/90, presentada pel Grup Parlamentari 
CDS, sobre no autorització de cap mena de planejament o 
ordenació de les platges S' Amarador i Sa Font de N' Alis. 
Per defensar aquesta proposició no de llei i per part del 
Grup proposant, té la paraula el Portaveu Sr Francesc Qu
etglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Crec que la defensa de la nostra proposició no de llei 
ha de ser for~sament molt breu, perque pot quedar practi
cament defensada en els mateixos termes amb que s'ha pre
sentat al Parlament. 

L'Ajuntament de Santanyí, en la sess~ó celebrada dia 
29 de setembre del 1990, acorda dirigir -se a la ConselIeria 
d'Agricultura i Pesca perque reservas a l'Ajuntament la fa
cultat d'autoritzar la instal.lació d'un aparcament i un res
taurant o guinguela, autorització que, al nostre judici, po
dria afectar negativament l'ordenació del medi ambient d'a
quella zona. Esper i desig que aquesta sigui la darrera vega
da que el Parlament hagi de sortir com un bomber a salvar 
un espai natural contra certes amenaces. El cataleg és en 
estudi, sembla que el tema ja es troba a la recta final, mal
dament encara existeixin algunes inc6gnites, pero atesa la 
difícil situació per la qual ha passat l'espai natural de Cala 
Mondragó, no em pareix oportú que es faci una excepció 
en el seu tractament normal i ordinari, excepció que, a més, 
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podria entrar en contradicció amb l'esperit conservacionis
tao 

Si en aquest moment, davant aquest Plenari, la Conse
lleria d'Agricultura assumia el compromís de no fer aques
ta excepció, la veritat és que nosaltres no tendríem cap in
convenient a retirar la Proposició no de Llei, perque la ga
rantia del Govern seria suficient. El que volem és deixar 
ben clara la nostra preocupació perque es pogués produir 
aquesta autorització, ja que podria introduir elements de 
distorsió i seria una mala herencia, Sr Conseller, que deixa
r(em al futur en relació amb l'espai de Cala Mondragó. 

Per tant, amb aquests termes i sense intentar introduir 
cap mena de virulencia ni d'enfrontament, sinó simplement 
reconduir la planificació de l'espai natural de Cala Mon
dragó als seus instruments ordinaris, nosaltres proposam 
que, entretant no s'aprovi el Pla d'Ordenació de Recursos 
Naturals de Cala Mondragó, el Govern no autoritzi cap al
tra mena de planejament o ordenació d'aquestes platges. 
Aixo és tot, Sr President. Moltes gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari MIXT, té la pa
raula el Diputat Sr Ricci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr President. SoIs per dir que trob oportuna 
aquesta proposta i no solament aixo, sinó que, a mes a més, 
crec que seria ho que es poses en marxa rapidament el pla 
d'ordenació d'aquesta zona i que també és for~ agradable 
comprovar que s'ha fet millor que a altres zones, ja que en 
molts casos jo diria que el pla d'ordenació perjudica més 
que no beneficia. Per tant, nosaltres pensam defensar i do
nar suport a aquesta proposta. Grades, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr Mayol. 

EL SR MA YOL I SERRA: 

Gnlcies, Sr President. Jo també vull adherir-me a la 
proposta i a les consideracions que han fet el Grups Parla
mentaris que han intervengut ahans. Desgraciadament, la 
proposta té bondat i té pertinencia, vull dir que és una pro
posta positiva, pero die desgraciadament perque hauria de 
ser innecessaria. Sembla mentida que els enemics de Mon
dragó encara es mantenguin i que aquests enemics, que són 
la insensibilitat, l'afany de lucre i la incomprensió del que 
representa la protecció, continuln plantejant problemes a 
la d'aquest espai natural. 

Hem de destacar que hi ha hagut un cert fracas per 
part deIs qui fa anys que defensam Mondragó, perque no 
hem arribat a conven«Cr del que representa la conservació 
d'un espai natural, aquest acord municipal al qual s'acaba 
de referir el Sr Quetglas ho demostra. Aquesta pretensió 

de distorsionar la planificació de la conservació d'un espai 
és molt lamentable. És convenient que el Parlament es ma
nifesti en el sentit de reservar la planificació unitaria de 
l'espai natural i no fer reserves per a equipaments, que 
existeixen en abundancia en aquest espai natural concret: 
restaurants i altres establiments n'hi ha prou. 

Precisament el que hauria d'atendre amb preferencia 
el Pla d'Ordenació de Mondragó és la preservació deIs es
pais o deIs elements menors i més fragils d'aqueIl espai, 
que són concretament les platges Es Barranc i Els Estanys. 
Confiar aquesta protecció a qualcú que no sigui el Govern 
seria realment incollvenient, sobretot si fos l'Ajuntament, 
ja que seria igual que confiar una guarda d'ovelles als Ilops. 
Nosaltres demanam que un tema tan apassionant i apassio
nat com el de Mondragó no produeixi més crispació de la 
que ja ha prodult, que es preservi aquest espai i que consti
lueixi un motiu d'orguIl per a nosaltres, per al Par1amenl, 
per a Mallorca i també per a Santanyi. De qualque manera 
jo vuIl dir que ja ho és: Avui mateix he rebut un retaIl d'un 
diari de Su"issa de 300.000 exemplars de tirada, que precisa
ment fa eco del Cataleg d'Espais Naturals i del cas concret 
de Mondragó. Són aquestes notícies que ens agrada veure 
publicades a Europa i no algunes com la que motiva aquest 
debat. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Pere Serra. 

EL SR SERRA I VICH: 

Gracies, Sr President. Compartim les preocupacions 
del Sr Quetglas, li donarem suport total. Tal com ha dit, 
creim que aquesta proposició es defensa per si mateixa. 
Ates el que ens va costar Mondragó, val la pena que ho 
conservem. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Cosme Adrover. 

EL SR ADROVER 1 OBRADOR: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Quan vaig llegir la Proposició no de Llei, jo creia que 
el Sr Quetglas no havia llegit l'acord de l'Ajuntament de 
Santanyí i, per tant, vaig pensar en aquell refrany nostre 
que diu "qui mal entén, mal respon", pero veig que l'ha lle
git, el que passa és que no ha arribat al final. L'acord diu: 
"Iniciado por la Conselleria de Agricultura y Pesca el expe
diente para la redacción del Plan de Ordenación de refe
rencia y en armonía con el dictamen favorable de la Comi
sión Informativa de este Ayuntamiento, se acuerda, por 
mayoría de ocho votos a favor, grupo OP, dos en contra, 
grupo CDS - faltava un regidor del CDS - y dos abstencio
nes, grupo PSOE - voldria que el Grup SOCIALISTA 
prengués nota d'aquestes abstencions del PSOE - solicitar 
a la citada Conselleria que se reserve al Ayuntamiento la 
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facultad de ordenar los terrenos necesarios en las playas de 
S'Amarador i Sa Font de N'Alis para los planes de equipa
miento y acondicionamiento de dichas playas o para la re
dacción de un Plan General de Ordenación". 

Primer, si en el cas del Trenc s'autoritza un pla d'orde
nació de la platja amb una area natural darrera, no veig per 
que no s'ha de permetre a Cala Mondragó. També vulllle
gir a aquesta Cambra, ja que per ventura ha ignoren, el 
que diuen les normes subsidiaries de Santanyí, les normes 
urbanístiques de les quals defineixen com a zona 1 "10 que 
corresponde a la zona marítimo-terrestre y una franja adya
cente de 50 metros de anchura mínima, sucesiva desde la lí
nea del deslinde de la zona marítimo-terrestre, se destinara 
a espacio libre público con tolerancia de implantación de 
usos e instalaciones al servicio de la playa a ordenar me
diante el oportuno Plan Especial", i després afegeix: "Para 
la totalidad de las playas del término municipal comprendi
das en suelo no urbanizable se califica como espacio libre 
público, formando parte del sistema general de espacios li
bres del término municipal, una franja de terreno con las 
mismas características y destino que la descrita en la zona 
1", o sigui els 50 metres. 

Després afegeix: "Para dichas playas y a efectos de su 
ordenación según lo previsto en el artículo 4.2.2, subapar
tado 3, se prescribe una zona de servidumbre decidida por 
el área barrida por un círculo de 200 metros de radio, con 

·centro en cualquier pU!1to del tramo de las líneas de deslin-
de de la zona marítimo-terrestre" - l'únic que ha volgut fer 
l'Ajuntament és recordar a la Conselleria d'Agricultura 
aquesta normativa, perque les normes també diuen que a fi 
de poder ubicar aquestes instal.lacions auxiliars a la platja 
sense fer impacte ecológic, puguin tenir aquesta ubicació -
"que sea procedente por razones de caracter paisajístico o 
ecológico, verbigracia aparcamientos, fosas sépticas, trans
formadores, etc." 

Els hotelers ens demanen serveis a la platja i el que 
nosaltres volem és que se'ns reservin. Nosaltres no hem de
manat que ens ha cedeixin d'una manera immediata. Voste 
diu que no ens ha donin fins que no hagin fet el Pla de Re
cursos, molt bé; nosaltres no ho hem demanat, així que vos
te diu una cosa distinta. L'únic que nosaltres deim als re
dactors del Pla és que ens tenguin en compte; si no ho vo
len fer, mala sort, pero nos al tres ho feim perque els hote
lers i els tour operadors han fet aquesta demanda. 

Al Sr Mayol no li C,ontestaré a alió deis lleons, perque 
és un poc insultant i li demanaria que ho retiras, pero el 
que sí li vull dir és que a S'Amarador no hi ha cap establi
ment. A aquesta casa no han de venir amb mentides, Sa 
Fonl de N'AJis sí que té dos restaurants idos hotels, pero 
S'Amarador no té cap tipus de servei, tret deis que puguin 
autoritzar-se, .... de Costes, normalment. 

Per tant, jo li demanaria al Sr Quetglas que retiras ai
xó, perque és improcedent. Supos que no ho fara, pero de 
tOles maneres nosaltres votarem en contra, perque si l'A
juntament de Campos no ha tengut cap mena de dificultat, 
no veig per que n'ha de tenir el de Santanyí. Gracies, Sr 
President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per a replica, té la paraula el Portaveu del Grup Parla
mentari CDS, Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes gracies, Sr President. Si abans del debat ja esta
vem preocupats pel tutur de Cala Mondragó, després del 
debat estam quasi esgarrifats. Cree que ha quedat ben cIar 
que la preocupació que ens ha empes a presentar aixo és 
molt fonamentada. 

He llegit íntegrament l'acord municipal, Sr Adrover, i 
crec que voste ho ha deixat ben ciar amb el que acaba de ci
tar: No és que I'Ajuntament demani ser escoltat per aquells 
que estableixen la planificació perque tenguin en compte 
els seus criteris o ~ls seus desitjos, o els deis hotelers que 
sembla representar, no és aixo. El que demana de manera 
explícita i literal és que es reservi per a I'Ajuntament la fa
cultat de planificar. 

De tates maneres també hi ha una qüestió de procedi
ment a la qual probablement m'hauria d'haver referit 
abans: Nosaltres tractam aixó en el Parlament i vos te, Sr 
Adrover, amb tot el meu respecte, ha intervengut aquí com 
a batle de Santanyí. Ha intervengut com a Portaveu del 
Grup POPULAR? Aixo no ho sabem.Quan voste diu "no
saltres pretenem", es refereix al Grup POPULAR o al seu 
carrec de batle de Santanyí? Crec que ha efectuat tota la se
va actuació com a batle de Santanyí i que aixo és injust per 
a aquells altres batles, que són molts, que no tenen la doble 
condició de batle i diputat i no poden intervenir davant 
aquest Parlament en nom de I'Ajuntament, o més exacta
ment en nom del batle i el grup municipal que repr~enten. 

En aquest sentit, la veritat és que jo no voldria entrar 
en un debat entre el Parlament i I'Ajuntament de SantanyL 
Aixo és un tema estrictament parlamentari, primer perque 
la competencia ho és, primer perque l'ordenació territorial 
d'una zona natural és competencia d'aquest Parlament des 
del moment que és una acció governamental que aquest 
Parlament controla, pero en aquest cas amb més motiu per
que el Govern de la Comunitat Autonoma ha comprat la 
zona en qüestió i ben cara que ens ha costat. Aleshores, la 
responsabilitat del Govern encara és molt més grossa i en
cara és més indiscutible que el Govern ha d'establir la pla
nificació. Que voste vulgui que els redactors de la planifica
ció escoltin o tenguin en compte els interessos, els desitjos, 
les aspiracions, les ambicions de !'Ajuntament de Santany[ 
o de qualcú que ha demanat a I'Ajuntament de Santanyí tal 
cosa, em pareix bé i fins i tot li diré que raonable. El que 
no em pareix raonable és que I'Ajuntament es reservi una 
facultat de planificació que legalment és del Govern. 

Tercer punt, Sr Adrover: La normativa urbanística que 
voste ha recordat íegeix en el territori de Santanyí pero no 
a la zona area natural d'especiaI interes de Cala Mondragó. 
Aquesta area natural d'especial interes és regida per una 
normativa urbanística distinta, que és la que emana de la 
Llei de declaració d'Área Natural d'Especial Interes, una 
normativa distinta i superior a les normes subsidiaries de 
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l'Ajuntament de Santanyí. La normativa que voste al.ludeix 
i en la qual vol emparar una ordenació de les platges de 
S'Amarador i Sa Font de N'Alis no és vigent en aquella zo
na, així que la seva sol.licitud queda fora de tata considera
ció, raó per la qual no solament no retirarem la nostra pro
posta, sinó que insistim i pregam als Srs Diputats que la vo
tin en defensa de l'espai natural de Cala Mondragó. Moltes 
grAcies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per a contrareplica, té la paraula el Diputat Sr Cosme 
Adrover. 

EL SR ADROVER 1 OBRADOR: 

Deman disculpes si ha paregut que parlava com a batle 
de Santanyi. Vull aclarir al Sr Quetglas que parlava com a 
parlamentari i també li vull dir que crec que el Pla de Re
cursos de Cala Mondragó no compren tots els terrenys que 
va comprar el Govern, sinó que actuarA sobre uns altres 
terrenys. Per exemple, a la zona de Sa Font de N'Alis que 
nosaltres demanam i on actuarA el Pla de Recursos, el Go
vern no hi té absolutament res. A més, hí voldria afegir una 
altra platja que no hi posArem per distracció, Es Caló d'en 
Burgí. Aquí sí que no hi té res el Govern i podríem fer la 
mateixa petició. Només volía fer aquesta ac!aració. GrAcies, 
Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per que demana la paraula, Sr Mayol? 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

El Sr Adrover m'ha al.ludit personalment i m'ha dema
nat unes explicacions que li vull donar amb molt de gusto 

EL SR PRESIDENT: 

Li doni les explicacions. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Moltes gracies, Sr President. El Sr Adrover ha dit que 
jo venia amb mentides als Parlament, cosa que ja és una 
acusació personal que vull rebatre, perque a Amarador, si
guin municipals o no, hi ha unes instal.lacions d'ús públic, 
hi ha un quiosc que cada estiu ofereix uns serveis als visi
tants d'aquesta platja. Per tant, no digui que venc amb 
mentides; jo he dit que ja hi ha unes instal.lacions d'ús pú
blic, si són seves o no és un altra cosa, pero ja hi són. 

Pel que fa a si troba ofensiva la meya expressió "elllop 
guarda les ovelIes", la retir amb molt de gust, pero també li 
vull dir que jo i moltes persones trobam ofensiu que l'A
juntament de Santanyí continul intentant alterar les platges 
de Cala Mondrag6 i que si rarea natural de Cala Mondragó 
ha tenir unes platges desnaturalitzades ... 

EL SR PRESIDENT: 

' . 

Sr Mayal, Sr Mayol... 

EL SR MAYOL 1 SERRA: 

Ja acabo Només vull confirmar que he retirat l'expres
sió que el Sr Adrover considerava ofensiva. 

EL SR PRESIDENT: 

Perfecte. Passam, idO, a votació la Proposici6 no de 
Llei que acabam de debatre. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? GrAcies. 

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es valen posar drels? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 25. Abstencions, 4. Queda aprovada ... Rectificam el re
sultat de la votació: Vots a favor, 29. Vats en contra, 26. 
Abstencions, 3. Queda aprovada la proposició no de llei 
que acabam de sotmetre a votació. 

Esgotat I'Ordre del Dia, Sres i Srs Diputats, s'aixeca la 
sessió. 


