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DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
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Presidencia 
del Molt 11·lustre Sr. Jeroni Albertí i Picornell 

Sessíó celebrada día 14 de febrer del 1991, a les 16'00 hores. 

Lloc de celebracíó: Seu del Parlament 

SU MARI 

1.- PREGUNTES: 

1) RG.E. núm. 197/91, presentada pel Diputat Sr. Joan F. L6pez i Casasnovas, del Grup Parlamentan NA
CIONALISTA 1 D'ESQUERRES, amb la formuZació segiient: 
"Atesa la publicaci6 al BOCAIB núm. 5 (10.1.91) del Decret 106/1990, de 13 de desembre, sobre organització 
i regún jurúlic de la Junta d 'AigiJes de BaZears, quines previsions té el Govem per procedir a la creaciói posada 
en funcionament de les Juntes Insulars d 'Explotaci6 ?". 

11.- PROPOSICIONS NO DE LLEI: 

1) RG.E. núm. 3490/90, presentada pel Grup Parlamentan NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, relativa a 
ensenyament de la !lengua catalana en e/s centres d'EGB a les Illes Balears. 
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2) RG.E. núm. 40/91, presentada peZ Gmp Parlamentan NACIONALISTA I D'ESQUERRES, relativa a ju
bilació anticipada deis agricultors. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres. i Srs. ~iputats, bones tardes. Comen~m la sessíó 
plenAria ordinAria per a la qual han estat convocats, segons 
I'Ordre del Día que oportunament els ha estat repartit. 

Sí, Sr. Portaveu, per que em demana la paraula? 

EL SR. LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Per una qüestió d'ordre, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Digui, digui. 

EL SR. LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Grades, Sr. Presiden t. 

En atenció a l'escas nombre de temes inclosos avui a 
l'Ordre del Dia i fent ús de l'article 68 del Reglament d'a
questa Cambra, que en el punt 1 faculta, a petici6 d'un 
grup parlamentari, a propasar l'alteració per acord del Ple
nari de l'Ordre del Dia, el Grup Parlamentari Nacionalista 
i d'Esquerres demanaría que la Proposició no de LLei núm. 
110/91, que tracta del conflicte MI·líc a la zona del Golf 
Persic, que ha estat publicada en el BOPIB de día 31 de ge
ner de 1991, és a dir, el mateix dia de l'altra proposició no 
de llei que es tractarA avui, sigui inelosa a l'Ordre del Dia si 
la Cambra ha ereu convenient, en atenció al dramatisme 
deis fets que es produeixen en aquesta guerra i a les 67.000 
sortides d'avions que s'han produIt d'en~ que va comen~r 
i vam propasar la proposició no de llei fins al dia d'avui. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Aquesta Presidencia es veu en la necessitat de negar la 
petició d'inclusió a I'Ordre del Dia d'avui, per les raons se
güents: Primera raó, ahir la Junta de Portaveus no va acce
dir a canviar I'Ordre del Dia per a avui; segona raó, l'artiele 
69 diu que cap debat no podra comen~r sense la distribu
ció previa, almenys amb dos dies d'antelació, de l'informe, 
dictamen o documentació; en aquest cas, encara que hagi 
estat publicada, els Srs. Diputats no ten en la documentació 
en el seu poder per estar en igualtat de condicions que el 
Sr. Diputat que demana que s'inclogui. Per tant, aquesta 
Presidencia denega la seva petició. 

PREGUNTA R.G.E. NÚM. 161/91, PRESENTADA 
PEL DIPUTAT SR. JOSEP MARIA COSTA, DEL 
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA 

Passam al punt primer que tracta de preguntes. 

Per formular la pregunta núm. 161/91, sobre quantitats 
transferides en les materies de cultura i esports al Consell 
Insular d'Eivissa i Formentera, té la paraula el Diputat Sr. 
Josep Maria Costa i Serra. 

EL SR. COSTA 1 SERRA: 

Sr. President, gracies. Tenia entes que aquesta pregun
ta havia quedat ajornada per a la setmana que ve, i així ha 
demanaria, perque no he duit cap tipus de documentació, i 
en aquests moments no estic en condicions de formular la 
pregunta. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Costa. Li agraesc, perque jo no pensava a 
fer-Ia, pero me l'han passada dient que era per a avui, el 
proper pIe, logicament és la propera convocatoria de pIe. 
EIs plens que estan convoeats, ja estan convocats, de mode 
que jo li agraesc i anjnl a la propera convocatoria del ple
nari. 

1.1).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 197/91, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. JOAN F. LÓPEZ, DEL 
GRUP PARLAMENTARI NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES. 

Per formular la Pregunta 197/91, sobre les Juntes Insu
lars d'Explotació, té la paraula el Diputat Sr. Joan Francesc 
López i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr. President. No ignoraran les Sres. i els Srs. 
Diputats d'aquesta Cambra la preocupació que el nostre 
grup ha tingut sempre sobre la qüestió deis organismes de 
conea, previstos a la Llei d'Aigües. La Junta d'Aigües de 
Balears, que es va anunciar que es produiria per vía legal, 
finalment s'ha arribat a crear mitjan~nt un decret. Aquest 
decret preveu l'existencia de Juntes Insulars, essent bona 
aquella raó tan elemental que cada illa, és per si mateixa 
una conea aqüífera. Aleshores, nosaltres demanam quines 
previsions té el Govern per procedir a la creació i posada 
en funcionament de les Juntes Insulars d'Explotació. Gra
cíes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per contestar, té la paraula el Sr. Conseller d'Ordena
ció del Territori, Jeroni Saiz. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 
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Sí. Muchas gracias, Sr. Presidente. El desarrollo de la 
creación y organización de la Junta de Aguas, que por cier
to no fue creada por decreto, sino por Ley de Presupuestos, 
es algo complejo, porque no son sólo las Juntas Insulares 
de Explotación las que deben crearse, sino que son distin
tos organismos, y la Conselleria está trabajando sobre ello, 
preparando simultáneamente la constitución de los distin
tos órganos que componen la Junta de Aguas. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr. President. Mirl, efectivament nosaltres 
aquí tenim un decret que és el que crea, "Decret pel qual 
s'organitza el regim juridic de Junta d'Aigües". Aleshores, 
nosaltres voldriem saber quan, és a dir, un compromís tem
poral per veure de fer efectives les competencies que el de
eret preveu ja com a organismes insulars. D'aquesta mane
ra, podriem protegir els aqüífers que són d'una especial im
portancia per al regim hidrologic de les Illes Balears, i tam
bé obviament voldriem que no hi hagués el retard que hem 
vist en el tractament i inclusió a l'Ordre del Dia d'una pro
posició no de lIei, no sigui que les destruccions massives 
que s'estan produint als aqüífers siguin equiparables a les 
67.000 missions que els missioners han fet al Golf Persic. 

11.1).- PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM. 
3490/90, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
NACIONALISTA I D'ESQUERRES, RELATIVA A 
L'ENSENY AMENT DE LA LLENGUA CATALANA 
ALS CENTRES D'EGB A LES ILLES BALEARS. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat, ido, el punt primer, passam al punt segon, re
ferit a proposicions no de llei. Per defensar la primera, se
gons l'Ordre del Dia, la núm. 3490/90, sobre l'ensenyament 
de la llengua catalana als centres d'EGB a les Illes Balears, 
subscrita pel Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ES
QUERRES, té la paraula la Diputada Sra. Paula Guillem. 

LA SRA GUILLEM 1 RIPOLL: 

Gracies, Sr. President. A la nostra comunitat autono
ma es vénen repetint tata una serie de factors negatius im
portan18 respecte de l'ensenyament de la llengua catalana, 
els quals, tot i essent reiteradament conegu18 per les autori
ta18 competen18, quasi cinc anys després de l'entrada en vi
gor de la Llei de Normalització Lingüística, resten encara 
pendents de solució. So lució que no pot deixar de passar 
per la soluci6 d'aquesta Comunitat amb les plenes compe
tencies en educaci6. 

Ens és necessari deixar de ser territori MEC, pero 
mentre aquestes competencies arriben, si és que arriben, 
hem d'anar avan<;ant en l'ensenyament de la nostra llengua 
donant compliment al que la LIei de Normalització Lin
güística disposa. Una gran part deis centres d'EGB de les 
Pitiüses no compleixen la normativa que regula l'ensenya-

ment de la llengua i cultura catalanes, fent especial esment 
als centres d'Eivissa. 

Essent optimistes, es pot afirmar que, amb molt poe 
marge d'error, més d'un 50% deis centres d'EGB de les Pi
tiüses incompleixen la normativa. Dins el passat curs 89-90, 
no s'arriM ni als mínims exigits per la llei, i en el cas d'al
guns centres no hi va haver classes de catala, perque no hi 
havia pressupost. 

Per a mostra, un bot6. En tots els coHegis que ano me
narem, no hi ha hagut compliment estriete del que preveu 
la llei: CoHegi Públic de Sant AgusH, CoHegi Públie de 
Sant Jordi, de Can Garxo, de la Blancadona -on no hi va 
haver professor-, CoHegi Públic de Cas Xerres, Col·legi 
Públic de la Graduada, CoHegi Públic de Jesús, Escola 
Francesa, Col-legi Públic de Can Coix, Col-legi Públic de 
Sant Antoni, eo¡'legi Públic Cervantes, Col-legi Públic 
Guillem de Montgrí, CoHegi Públic Sant ferran de For
mentera i Col-legi Verge de les Neus -privat religiós- i CoI
legi Sant Vicent de Paül, també privat religiós. 

No parlarem deis cursos anteriors, perque creim que 
amb les dades del 89-90, en tenim prou, i pel que fa al pre
sent curs, les dades no han millorat gaire. La situació es ve 
repetint curs rera curso Les conseqüencies d'aquesta situa
ció s6n significatives per no dir greus. Primer, els centres 
que no compleixen els mínims deis horaris de l'assignatura 
de llengua catalana previstos per la legislaci6 vigent, una 
vegada acabat el cicle d'EGB, ~.nvien a l'institut alumnes 
que, en molts de casos, no poden seguir les classes en cata
la, i que majoritariament no hi poden escriure els examens 
i prendre els apunts de classe. Només les escoles que com
pleixen els horaris, i amb especial preponderancia aquelles 
que fan part de l'ensenyament en catala, compten amb uns 
alumnes amb una compet~ncia lingüística que hauria de ser 
normals per a tots els de l'area lingüística catalana; a l'hora 
d'acabar l'EGB són capa~s de seguir una classe impartida 
en catata, com de realitzar-hi els examens de qualsevol as
signatura. 

Aquesta és la fita a assolir, ja que de seguir com estam, 
el MEC continuara demostrant la poca seriositat en que du 
a terme la implantaci6 de l'ensenyament del catala dins 
I'EGB a les Pitiüses, la qual cosa equival a dir que I'admi
nistraci6 dependent del Govero espanyol es despreocupa 
totalment d'aquesta situació, situació normal dins la logica 
administrativa espanyola que fins i tot fa estalvis per fer 
complir la legislaci6 entoro a aquest tema. 

Un exemple molt clar és el que passa respecte de les 
escoles on s'ha acordat, amb totes les benediccions del 
MEC, que les classes s'imparteixin tates en catala, pero que 
a I'hora de la veritat han de continuar comptant amb pro
fessors enviats de fora que no tenen el coneixement de l'i
dioma. 

Aquest incompliment es veu refor<;at pel fet que molts 
deis professors venguts de comunitats autonomes no cata
lano-parlan18 no han fet cap curs de reciclatge, moltes ve
gades adoptant aptituds de menyspreu per la llengua i per 
la cultura de les Pitiüses, i fins i tot demostrant obertament 
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intolenlncia cap aIs catalano-paralants i les lleis de la nos
tra comunitat. 

EIs vullllegir una comunicació del Claustre del Col·le
gi Públic Blancadona d'Eivissa, adr~da a diverses institu
cions de l'illa i signada pel seu director, que cree prou ex
plicativa: "El Claustro del Colegio Público Blancadona, ate
niéndose a la legislación vigente sobre bilingaismo en la Co
munidad Autónoma de Baleares, solicita que todas las comu
nicaciones dirigidas al centro sean remitidas en las dos len
guas oficiales de la comunidad, castellano y catalán, en caso 
de que la solicitud no fuese atendida satisfactoriamente, re
currirla a organismos superiores. Atentamente, el Presidente 
del Claustro". 

Pero hem de ser justos, perque sobretot aquesta situa
ció es deu a la manca de voluntat de la Direcció Provincial 
del MEC, el servei i personal de la inspecció educativa que 
és qui té el poder de supervisió i d'ordenar la rectificaCÍó de 
les iHegalitats dels centres d'EGB. D'ell és en primera i en 
darrera instAncia tota la responsabilitat. 

A més d'aix<">, caldria fer una serie de preguntes en 
consonancia a tota l'argumentació: primera, que en pensen 
els responsables de la Direcció Provincial del MEC i de la 
Canselleria d'Educació, Cultura i Esports, que sí té compe
tencies quant al reciclatge de professors, sobre aquest in
compliment, tot i tenint en compte que tan sols un 26% del 
.professorat ha fet o fa el curs de reciclatge? 

Segona, per que no es fa complir la Llei de Normalit
zació Lingüística en el tema del reciclatge dels professors, 
quan l'article 23 en els seus apartats 2 i 3 no pot ser més a
claridor? 

Tercera, com es podra ensenyar la llengua i cultura 
propies de les Pitiüses -s'ha d'entendre cultura en el seu 
sentit més ample, des de les manifestacions populars i tra
dicionals fins a l'estudi de la insularitat, passant pels in te
ressos econ<">mics i ecologics de les Pitiüses i Balears en ge
neral- si no s'exigeix als professors que vénen o han vengut 
d'altres indrets que coneguin la llengua, la nostra. historia i 
els nos tres costums? 

Quarta, per que la inspecció educativa no compleix 
amb el seu deure d'exigir el compliment de la normativa en 
aquelles escoles on no hi ha suficient professorat preparat i 
nomenar-ne on no n'hi ha? 

Jo mateixa puc respondre, en alguns casos i concreta
mentr a les Pitiüses, el cas dels inspectors destinats és com
parable al deIs professors, que vénen de comunitats no ca
talano-parlants, per tant són desconeixedors de tota la nos
tra cultura i de la nostra llengua, per tant, incapacitats per 
fer la seva tasca inspectora. La lógica, d'acord amb el que 
disposen la Llei de Normalització Lingüística i el mateix 
Estatut d'Autonomia, és l'exigencia del do mini de la llen
gua i de la cultura i la seva promoció en l'ensenyament a 
tots els professors que venguin a les nos tres illes. Qüesti6 
obvia, pero, que no s'ha fet realitat a les promocions que 
des del 1986 en<.;a, han aprovat les oposicions al cos de pro
fessors d'EGB, i que s6n obligats -ho diu el BOE- a assistir 

als cursos que s'organitzen per als que hagin estat aprovats 
i que no hagin superat la prova de llengua catalana i cultu
ra de les Balears. De qui és la responsabilitat? La resposta 
ja la coneixem. 

Mentrestant haurem de veure com als nens castellano
parlants se'ls priva d'un instrument importantfssim i basic 
per a la seva integració a la nostra societat, que els sera im
prescindible per al seu futur professional. 

Els vull contar una historia que va oc6rrer a una escola 
de Portmany. Hi havia una nena que no parlava mai, van 
creure que estava malalta, pero es va poder comprovar que 
el que passava és que la nena no entenia la mestra que era 
de parla espanyola, i la mestra no entenia la nena. Ens po
dem fer la següent reflexió, com és possible que un mestre 
no entengui els seus alumnes? Tristament, aquestes situa
cions encara es donen. 

Es pot entendre que es do ni el fet que la població es
colar d'un determinat lloc pugui triar entre tres escoles de 
paIsos diferents i no hi hagi cap escola on es faci l'ensenya
ment de la nostra llengua i cultura? Jo, per la meva part, 
mantenc que no. Pero aquesta situaci6 es dóna a Eivissa. 
Hi ha escoles on es fa l'ensenyament en alemany, en fran
ces, en angles i en espanyol, i de la darrera llengua es pot 
triar entre escoles públiques i privades religioses, pero es
cola eivissenca en llengua i contingut, cap. Tota una para
doxa. 

L'altra pregunta seria, quan s'exigira per part de l'ad
ministraci6 competent el compliment de la normativa als 
centres privats d'acord amb el que disposa la Llei de Nor
malització Lingüística? Esperam respostes. I, a ser possible, 
aquestes han de ser via solucions, ja que, en cas contrari, 
continuarem igual que sempre, escoltant les administra
cions direetament implicades que ens diuen -algunes- que 
coneixen el problema, i -algunes altres- que tenim ra6, pero 
mentrestant continuam sense resultats. 

Nosaltres, sens dubte, volem millorar la qualitat de 
l'ensenyament perque estam segurs que d'aquesta manera, 
en un futur, s'evitaran aquestes matances inútils causades 
per les dites cultes forces aliades a la Guerra del Golf Per
sic. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 

Gracies, Sr. President. Només per manifestar que en el 
punt específic que de mana al Parlament el Grup Naciona
lista i d'Esquerres, creim que no podem fer altra cosa que 
donar suport a una decisió que sempre ha estat suportada 
-que jo sapiga- per la Cansellera de Cultura, per tant, no 
feim res més, tat plegat, que reclamar un dret que indiscuti
blement el nostre poble té i mereix. Gracies, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Diputat Sr. Trias. 

EL SR. TRIAS I ARBÓS: 

Gracies, Sr. President. Bé, realment hem d'anunciar el 
nostre suport a aquesta proposició no de lIei, creim que als 
incompliments, i sempre que s'han denunciat aquí, moUes 
vegades per part del mateix grup que ara ens presenta la 
proposició, nosaltres sempre els hem donat suporto Aques
ta vegada no ho podem deixar de fer, perqu~ es tracta d'una 
denúncia d'un incompliment greu a la nostra lIei de norma
lització. 

Ara bé, quant a l'exposició que ha fet la Sra. Paula 
Guillem, voldria fer un comentari, ben segur que al Golf 
P~rsic, segurament, algú hi deu haver que entén els que 
parlen en espanyol, com diu vost~, o en castelIa, com diria 
jo, segurament en catala n'hi haura manco que entenguin el 
que succeeix alla; el que succeeix, al meu mode d'entendre, 
és que vost~ ens ha donat una s~rie d'exemples d'incompli
ments referits basicament a situacions que s'han donat a 
coHegis de les Pitiüses, a Eivissa documentalment; voste 
esta més documentada que no nos al tres en aquest sentit, 
suposam que les informacions que ens ha aportat són cer
tes i concretes, evidentment s'hi hauria de posar remei, no
saltres donarem suport a la seva proposició,-pero en certa 
ocasió, i tot i que creim que la situació de la llengua i la de
fensa de la lIengua catalana ha de partir fins i tot de postu
res en certa manera radicals i vitals, com alguna vegada ja 
hem dit aquí, tal vegada no sigui el camí corrreete que per 
tal de defensar una llengua intentem, tal vegada, menyspre
ar-ne una altra que vost~ anomenen espanyol i que nosal
tres ano mena m castelIa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr. Josep Moll. 

EL SR. MOLL I MARQuEs: 

Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo 
voldria comenc;ar la meva intervenció dient que la nostra 
petició al grup que presenta aquesta proposició no de llei, 
és que la retiri, que la retiri per tres motius que intentaré 
documentar posteriorment, que la retiri per obsoleta, per 
parcial i per injusta. 

De tota manera, els he de dir que si no la retiren, no 
quedaran tots sois, perque els senyors del Grup Popular 
l'han de votar necessariament a favor, el Sr. Trias del CDS 
també ha anunciat que votaran a favor, pero tal vegada des
prés d'escoltar-me a mi s'ho repensaran. Peró, en tot cas, el 
Grup del PP l'ha de votar a favor, i aquesta vegada per sim
ple coher~ncia, perqu~ hi ha una coincid~ncia total entre la 
seva proposta i la proposta que els conselIers del PP varen 
presentar al Consell Insular de Menorca. 

Unes petites variacions sí que hi són, el PP demanava 

dirigir -se direetament, que el Consell Insular es dirigís a la 
Direcció Provincial del Ministeri; vost~ demanem que ens 
dirigim al Ministre, tal vegada és un tema de jerarquia. 
L'altra variació és que vost~ es varen saltar una retxa en 
redactar la proposta concreta, per la qual cosa la frase re
sulta incomprensible, perqu~ diu que demanen que es do
nin, per part del Ministre, les ordres oportunes a la Direc
ció Provincial del MEC al compliment de la normativa. 
Aquesta frase que és incomprensible, nosaltres l'hem ente
sa gracies al PP, que a la seva proposta al ConselI Insular 
de Menorca, demana "dirigirse a la Dirección Provincial del 
MEe solicitando se adopten las medidas que co"espondan 
en orden al cumplimiento de la normativa", la mateixa que 
demanen vost~. De manera que gracies al PP hem ent~ la 
frase. 

Per altra banda, com veuen, hi ha una tercera variació, 
i és que vost~, atmanco, utilitzen la llengua que volen nor
malitzar, mentre que el PP manté la normalitat de l'ús de la 
llengua que ja esta normalitzada, pero, en fi, aquesta és una 
variació certament important. 

Apart d'aixo, les coincid~ncies són tan grans que arri
ben fins a la data de presentació deis respectius escrits, dia 
10 de desembre del 1990. Ben mirat, cree que només s'ex
pliquen o bé per plagi o bé per telepatia, perqu~ jo vull 
pensar que no s'expliquen per identificació entre vost~ i el 
PP, perque si fas així, jo, com a esquerres i com a naciona
.lista, m'ho faria mirar. 

Pero vaja, bromes apart, intentaré convencer-los que 
retirin la proposició no de llei, per obsoleta, com he dit. 
Vost~ la justifiquen amb una documentació antiquíssima 
pel ritme en el qual es van desplegant els esdeveniments. El 
certificat del Col·legi Públic Blancadona que vost~ apor
ten, és de setembre del 1988; la informació sobre l'enquesta 
deis serveis de normalització lingüística de l'Ajuntament 
d'Eivissa Vila va sense data, pero la logica de la seqü~ncia 
deis documents que vost~ aporten obliga a situar-la dins 
l'any 1989; la carta de la directora del Centre de Professors 
d'Eivissa és de 13 de novembre del 1989; la res posta de la 
Conselleria a la seva pregunta de gener del 1990 també va 
sense data, perque hi manca la darrera pagina, peró pel se
gell de sortida del Parlament quan els envia a vos~~ la res
posta de la Consellera, sabem que és aproximadament de 
dia 25 o 26 O 27 de mare;, és a dir que ben aviat fara un any 
del darrer document que vost~ aporten. 

1 des de llavors en<;il, han succeH, entre d'altres, totes 
áquestes coses: Dia 7 de maig del 1990, un Ordre Ministe
rial estableix les plantilles tipus deis centres públics de pre
escolar, EGB i educació especial, especificant que s'ade
quarien els llocs de feina a les necessitats derivades de I'en
senyament de la llengua catalana i de l'aprenentatge en 
llengua catalana. Dia 25 de maig -no arriba a tres setmanes 
més tard- del 1990, una altra Ordre Ministerial fixa el cata
leg deis centres públics en qüestió i es creen a la Comunitat 
Autónoma de les mes Balears places determinades com a 
bilingües, per a l'ensenyament en catala i places de llengua 
catalana. Dia 4 de juny del 1990 -dues setmanes més tard, 
no arriba- una resolució regula l'adscripció a les places bi
lingües indicant que per accedir-hi s'havia de tenir alguna 
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de les titulacions previstes a l'Ordre de la Conselleria d'E
ducació de 27 de desembre del 1989, o bé haver estat habi
litat transitoriament segons la Resolució de 25 de maig de 
la Direcció General de Coordinació i Alta Inspecció del 
Ministeri. 

Com a conseqüencia de tot aixo, actualment hi ha a les 
nos tres illes un 50% de places definid es com a bilingües, i 
si no n'hi ha més, i aquest si que és un tema que ens hem 
de plan tejar, si no n'hi ha més, és perque no és el mateix 
aconseguir professors de catalA que aconseguir enratjola
dors -que posar ratjoles, jo mateix i tot em sembla que en 
podria posar, més o manco bé, pero les posaria. 

A la carta de la Directora del Centre de Professors hi 
ha tres faltes d'ortografia en quinze retxes que té la carta. A 
la carta per la qual la Directora del Centre demanava les 
adhesions, hi ha dotze faltes d'ortografia catalana en quatre 
folis. Si aixo succels a una carta escrita per professors de 
castellA, l'escAndol seria considerable, succeeeix a una carta 
escrita per professors de catalll, i no passa absolutament 
res. Jo esper que des del maig del 1989 fins ara, s'hagin re
ciclat aquests senyors professors. 

EIs deman també que retirin la seva proposició no de 
llei per parcial. Senzillament perque només fa referencia a 
Eivissa, que precisament és on els avan~s han estat més 
espectaculars. A Eivissa, en aquests moments, un 55% de 
places sÓn catalogades com a bilingües, de les quals un 
30% ja són cobertes; i concretament al Col-legi Públic 
Blancadona ja es dóna classe de catalll a tots els nivelIs. 

Pero també eIs vull demanar que retirin la proposició 
per injusta. Primer de tot, perque no sois fa la impressió, 
sinó que la Diputada Sra. Guillem ho ha explicitat a la seva 
intervenciÓ, fa la sensació la proposiciÓ no de llei que la 
DirecciÓ Provincial del Ministeri necessita que el Ministre 
ti do ni ordres per funcionar i per fer feina en la Unia de 
normalitzar el cata lA. A mi em consta, i crec que a vostes 
també, si sÓn m1nimament objectius, que la Direcció Pro
vincial del Ministeri fa molt bona feina dins la linia d'intro
ducció de la nostra llengua a les escoles, apart de l'aporta
ció que fa a altres coses, com a la campanya de normalitza
ció lingüística. 

Peró també és injusta perque només demana que ens 
dirigim al Ministre d'Educació, i no demana res referent al 
Govern autónom, que si té competencies, que sí té res pon
sabilitats, que s1 té obligacions, que, a més, en aquest cas, i 
em sap greu per una raó, perque quan parlam de normalit
zació lingüística, sempre es fa referencia a la Conselleria 
d'Educació quan normalment s'hauria de tenir molt en 
compte que aquesta és una tasca de tot el Govern, pero en 
aquest cas, sí que la referencia obligada és a la Conselleria 
de Cultura, Educació i Esports. 

1 jo vull fer constar que, si fos necessari, nosaltres es
tam ben d'acord de dirigir-nos al Ministre d'Educació, a la 
Direcci6 Provincial o a qui faci falta, no hi ha cap inconve
nient, pero cree que doeumentalment he demostrat que en 
aquest cas no és necessari, i en qualsevol cas, sí que he de 
dir que per a nosaltres l'interes primordial és demostrar 

aquí, en aquesta casa, que som oposició al Govern de la 
Comunitat Autónoma, no que som oposició al Ministeri 
d'Educaci6 i Ciencia, si és necessari, com die, alguna vega
da estam disposats a fer-ho, pero en aquest cas ,el que hem 
de fer és posar de manifest, com a m1nim també posar de 
manifest, les obligacions que té el Govem i que no ha com
plit. 

Per exemple, per tal de millorar el reciclatge del pro
fessarat d'EGB hi va haver un acord a la Comissió Mixta 
pel qual la Conselleria s'encarregaria de l'organització de 
cursos de perfeccionament de llengua catalana, atargant el 
Ministeri els oportuns permissos al professorat. Aquest 
acord ja s'aplica aIs professors d'altres nivells, es tractava 
d'aplicar-Io també al professorat d'EGB. Aquests cursos 
encara no s'han convocats, per que no li demanen a la Con
selleria com aro no s'han convocat encara aquests cursos? 
Com aixf no inelouen aixo a la seva proposició no de llei? 
L'article 18 de la Llei de Normalització Lingüística diu que 
el Govem de la Comunitat Autonoma ha d'arbitrar les me
sures adients de cara afer efectiu el dret deis alumnes de 
rebre el primer ensenyament en catalll, quan aquesta és la 
seva llengua, com és natural; que, per cert, la traducci6 es
panyola que es va publicar al BOCAIB estA errada, pero 
supos que més tard es va fer la correcci6 oportuna. 

La meya pregunta és, i cree que hauria d'haver estat 
dins aquesta proposici6 no de llei, ho ha fet el Govern de la 
Comunitat Auton.oma-? Ha arbitrat les mesures adients de 
cara afer efectiu aquest dret? Ho ha fet amb prou mesura? 
Per que no ho ha fet? Vostes no li ho demanen, jo tampoc, 
que consti, el dia que Ji ho vulguem demanar nosaltres, ja 
presentarem nosaltres la proposició no de llei. 

A l'article 22 diu: "El Govern ha d'establir els mitjans 
necessaris encaminats afer realitat l'ús normal del catala 
com a vehicle usual a l'llmbit de l'ensenyament a tots els 
centres docents". Ho ha fet el Govern de la Comunitat Au
tónoma? La resposta se la donin vostes mateixos. 

Article 26: "El Govern ha de promoure l'elaboraci6 del 
material didactic necessari per tal de fer possible l'ensenya
ment de i en llengua catalana i hi dedicara les partides 
pressupostllries corresponents". Ho ha fet el Govern? Ho 
ha fet amb prou mesura? 

l, finalment, la Disposició Transitoria Cinquena diu: 
"Mentre no es transfereixin funcions i serveis en materia 
educativa, la Conselleria establinl eIs corresponents conve
nis de cooperació". Ho ha fet? Sí que hó ha fet, ja ho sé. 
Ha ha fet amb prou mesura? Jo die que no. 

La mateixa enquesta d'Eivissa que vostes citen denun
ciava l'escassesa de material did:lctic específic i de professo
rat preparat, dues competencies i obJigacions claríssimes 
del Govern de la Comunitat Autonoma, i denunciava tam
bé la manca de sensibiJització de les institucions per nar
malitzar el catala. Les primeres institucions que no estan 
sensibilitzades són el Govern de la Comunitat Autónoma i 
eIs consells insulars, com a mínim el de Mallorca. 

Ara mateix, el Govern, la Conselleria Adjunta a Presi-
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d~ncia ha publicat una Guia pr~ctica d'autoprotecció, l'ha 
publicada en castem, no sé si és perqu~ els ataca18 només 
són castellans o perqu~ els atacan18 només són castellans, 
no ho sé. El Consell Insular de Mallorca publica unes mo
nografies esportives, en castell~, no sé si és que els mallor
quins no fan esport o no els interessa. 

La Conselleria diu que vol les competencies en educa
ció, i nosaltres estam d'acord que les ha de tenir, que les 
hem de tenir, llavors ja hem discutit massa vegades com i 
quan, aixo és un altre tema; pero el que no és acceptable és 
que la Consellera a la pregunta que els dóna a la seva res
posta de gener, els digui que és absolutament impossible 
complir les seves obligacions si no tenen competencia ex
clusiva en materia educativa. Aixo, Sra. Consellera, perdo
ni, pero no és assumible. Perque vostes mateixos acaben de 
demostrar que si es poden fer coses sense tenir competen
cia exclusiva, vostes han elaborat un model educatiu propi 
de les Illes Balears sense tenir cap competencia. 

Molt bé, ara ja sabem que faria si tengués les compe
tencies, i po18er fins i tot hi podríem estar d'acord, amb ai
xo que vostes propasen, ja li ho direm en haver-ho estudiat 
amb una mica més de cura, perque encara no ha hem fet. 
Pero mentrestant ens estimaríem més que dedicassin més 
esfor<;os a la normalització del catalA, ja ens conformarfem 
si hi dedicaven els 2.666 milions de pessetes que sembla 
que estarien disposa18 i en condicions d'aportar en quatre 
anys al nou model educatiu. 

En tot cas, senyors del Grup Parlamentari Nacionalista 
i d'Esquerres, per to18 aques18 motius els reiter la nostra 
petició de retirada de la proposició no de llei. Si no la reti
ren, hi votarem en contra, pels motius que ja he dit, per ob
soleta, per parcial i per injusta. Moltes gr~cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. SALGADO 1 GOMILA: 

Gracies, Sr. President. Bé, després d'aquesta magnífica 
demostració del que entenem "principi de peter", a més de 
la consecució tal vegada del nivell d'incompetencia, l'ara
besco lateral amb una successió continuada i inútil, que ha 
convertit la darrera intervenció en una autentica interpel
lació a la Consellera de Cultura, Sra. Guillem, no passi pe
na, perque anem a la qüesti6 que ens havia duit aquí, a la 
seva proposició no de llei. 

Jo cree que, apart de la utilització reiterada, que esta 
bé com a estrategia del seu grup, que han fet deIs ditxosos 
avions -aquesta vega da ditxosos és dit en sentit pejoratiu-, 
ho han fet molt bé, i cadascú defensa el que és seu. Crec 
que voste ha comes l'error d'oblidar-se, en qualque mo
ment, tal vegada amb un excés de benefici cap a les Pitiü
ses, que estam al ParIament de les Illes Balears. 

Llavors ens ha parlat d'aquest bon home de !'Institut 
Blancadona que no entén el catala, li hauran d'escriure en 

castell~, ell almanco té la delicadesa de demanar que li es
criguin amb les dues llengües, per poder-ho entendre. 

1, per últim, Sra. Guillem, el de la nena, la repetida i 
reiterada nena, voste que ha invocat la llengua i la cultura 
de les Pitiüses, ja hagués pogut cercar una altra paraula, la 
nena. 

El Sr. Moll ha volgut fer una serie de presumpcions so
bre ['actitud del Grup Parlamentari Popular encaminades a 
justificar el seu vot negatiu per estricta disciplina, que tam
bé és elogiable, a una cosa que esta en coherencia amb el 
que ell habitualment defensa en aquest Parlament. Ell ja ha 
dit el que nosaltres votarfem, ha dit per que ha votarfem, la 
qual cosa no vol dir que hagi dit el que realment farem, pe
rO vaja ... Llavors ha continuat curant-se en salut, dient que 
per ventura després de la seva intervenció ens convencería i 
canviarfem, de m'ode que si nosaltres votam a favor de la 

. proposició no de llei, resulta que ens alineam amb el Grup 
Nacionalista i d'Esquerres, cosa que al Sr. Moll li sembla 
espantós; si, en canvi, no votam a favor de la proposició, 
significa que eH ja ha anticipat que aixo ha estat canviar el 
vot i que conseqüentment es deu que ens ha conven~ut, co
sa de que és absolutament incapa~ el Sr. Mol!. Es fica mas
sa a ca'l veinat, ja ha va fer ahir en un article de prernsa, 
per cert. 

A Menorca, i aprofit per dir que no es pot dir, efectiva
ment, no es pot dir, Sra. Guillem, que la Direcci6 Provin~ 
cial del Ministeri d'Educaci6 i Ciencia no fa feina, en fa 
molta de feina, miri voste la quantitat de papers que li ha 
recollit al Sr. Moll perque avui pogués intervenir, el que 
passa és que els hi ha recollit malament, i a Menorca, al 
Consell Insular de Menorca, la proposici6 que es va dur fe
ia referencia al reciclatge del professorat, que no és exacta
ment el que du aquí avui el Grup Nacionalista i d'Esquer
res. 

Per tant, hem arribat a una conclusi6, que valen que 
no prosperi aquesta proposici6? Ido la votin vostes en con
tra, nosaltres aquesta vegada ens abstendrem. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del grup propasant, té la paraula la Diputada 
Sra. Guillem. 

LA SRA GUILLEM 1 RIPOLL: 

Gracies, Sr. President. Sr. Moll, em sap greu haver-li 
de dir, pero ni injusta, ni obsoleta, ni partidista, ni cap deIs 
qualificatius que voste ha dit. Les dades que he donat en 
relaci6 a aBa on no es compleixen els horaris m(nims que 
preveu la legislaci6, són unes dades recollides a principi 
d'aquest curs, per tant no són tan obsoletes, estan bastant 
més ben reflectides del que voste ha dit. Aixo en primer 
lloc. Afortunadament no es d6na el mateix cas a totes les 
escales, sin6 simplement a les que hem fet referencia. 

Per una altra banda, estam avesa18 a sentir i a llegir a 
premsa les declaracions del Sr. Crespí, representant del 
MEC, i sabem que aquestes coses no es compleixen. En al-
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tres qüestions, respecte al que ha dit voste de fer o no fer 
referencia a quins són eIs compliments que hauria d'haver 
donat la Conselleria de Cultura en aquest cas, voste sap 
que l'estricte compliment de la llei d'ensenyament no és 
possible en aquesta comunitat autónoma perque no tenim 
competencies en educació. Quan les tendrem? Tal vegada 
l'any que no faci vent, no ho sé. Tot depen. 

Retirar la nostra proposició no de llei lógicament sera 
una cosa que no farem, la sotmetrem a votació, que tengui 
el suport deis grups que així ho creguin convenient, sortira 
aprovada o no, peró, en aquest sentit, continuam endavant. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Jo crec que no hi ha lloc a al·lusions, Sr. Moll. 

Passam a votació aquesta proposició no de llei, la 
3490/90, del Grup Parlamentari Nacionalista i d'Esquerres. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar drets? 

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

Sres. Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 
drets? 

Resultat de la votació: vots a favor, 7; vots en contra, 
15; abstencions, 26: Queda rebutjada aquesta proposició no 
de llei que acabam de sotmetre a votació. 

11.2).- PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM. 
40/91, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, RELATIVA A LA 
JUBILACIÓ ANTICIPADA DELS AGRICULTORS. 

I passam al debat de la Proposició no de Llei núm. 
40/91, del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES, sobre la jubilació anticipada deIs agricultors. 
Per defensar aquesta proposició no de llei, per part del 
grup proposant, té la paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Consell de Mi
nistres d'Agricultura de la Comunitat Económica Europea 
aprovava el 25 d'abril de l'any 1989 un Reglament pel qual 
s'establia un regim comunitari de foment del cessament de 
l'activitat agraria a 'través de la jubilació anticipada deIs a
gricultors. Aquest Reglament, molt flexible pel que fa a les 
possibilitats d'aplicació per part dels estats membres, oferia 
la possibilitat als agricultors a titol principal i majors de 55 
anys d'abandonar definitivament l'activitat agraria i rebre 
una indemnització, com a maxim, durant deu anys. 

Amb el Reial Decret 1178/1989, de 29 de setembre, el 
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació desenvolupava 
el Reglament 1096/88 CEE esmentat, i acollint-se a la seva 
flexibilitat redula l'ambit deis beneficiaris als majors de 60 
anys, sense arribar als 65, i oferia la possibilitat d'uns ajuts 
de fins a 450.000 pessetes anuals' diferenciant dues fórmu-

les per acollir-se a aquests ajuts, segons els papers d'agri
cultors que cultivessin terres de la seva propietat o bé culti
vessin terres arrendades o cedides en parceria. 

Les condicions exigides als que volguessin optar a 
aquesta jubilació anticipada, i espeeialment la referida a la 
impossibilitat d'arrendament de les terres cultivables pel 
pages que es jubilava aIs seus fills o a qualsevol familiar de 
segon grau i que fos menor de 45 anys, va fer que aquest 
Reial Decret fas durament contestat des de les organitza
cions agraries que el 1990 van plantejar la seva modificació 
com a una de les seves principals reivindicacions davant el 
Ministeri d'Agricultura. Tant és aro, que algunes d'elles 
van presentar davant el Congrés una iniciativa legislativa, 
comenc;ant a finals de l'any passat, la campanya de recollida 
de les cinc-centes mil signatures necessaries que havien de 
donar suport a aquella proposta. 

La reivindicació anava dirigida també a augmentar la 
prestació diferenciant els casos en que també la dona de 
l'agricultor cotitzés a la seguretat Social. Algunes institu
cions també varen fer arribar la seva preocupació al MA
P A, com és el cas del Consell Insular de Menorca, i final
ment a finals de desembre del 1990, el Ministeri i les prin
cipials organitzacions agraries reobrien les negociacions 
per tal de refer el Reial Deeret. Aquesta modificació defini
tivament aprovada el gener d'enguany preveu ajuts de fins a 
645.000 pessetes per explotació quan el pages no té cap fa
miliar al seu carree i fins a 1.000.000 de pessetes quan el 
pages i la seva dona cotitzen, suprimint-se a més l'impedi
ment per arrendar la finca a qualsevol familiar, inelosos els 
fills del qui es jubila. . 

Aquesta millora important al decret de jubilació no és 
aplicable a les Balears, ja que sois ho sera en la part modifi
cada a les zones de muntanya o a les afectades per des
poblament, i com és sabut per totes les senyores i per tots 
els senyors diputats, o ho haurien de saber, almanco, en el 
cas de les Illes Balears soIs afectaria, soIs beneficiaria els 
pagesos de la Serra de Tramuntana. Les altres zones de les 
illes, tot i que algunes siguin considerades desafavorides 
per handicaps específics, i aro es consideren segons la no
menclatura comunitaria, són fora deIs beneficis d'aquest 
decret. 

Considerant que el Reglamenrt 1096/98 és suficient
ment flexible com per permetre la inclusió de les Illes dins 
el seu ambit, ates que l'interes comunitari a que fa referen
cia és perfectament aplicable a la nostra comunitat, tenint 
en compte que els objectius que es pretenen aconseguir es 
basen, i així ho diu el Reglament, amb el que s'assenyala a 
l'article 39.1.a) i b) del Tractat constitutiu de la Comunitat 
Económica Europea qua n diu, i citaré textualment: nEIs 
objectius de la política agrícola comuna són: a) Incremen
tar la productivitat agrícola, fomentant el progrés tecnic, 
assegurant el desenvolupament racional de la producció a
grícola, aro com la utilització óptima deIs factors de pro
ducció i en particular de la ma d'obra. b) Garantir així un 
nivell de vida als agricultors o a la població agrícola en ge
neral, mitjanc;ant l'augment de renda individual deIs que fa
cin feina en l'agricultura". Aquí acaba la cita. 
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Considerant que els perjudicis de la política agracia 
comuna, PAC, que es preveu que ha d'ocacionar greus difi
cultats sobre les rendes d'una part de la població agrícola, i 
especialment la que treballa en explotacions estructural
ment més débils, i que aquests perjudicis afecten ben direc
tament aIs pagesos de les Illes que sofreixen difícultats afe
gides pel fet insular, la feblesa de les estructures comunes 
de comercialització i la majoria deis quals tenen edats molt 
avan¡;ades, i per aquest fet més problemes a l'hora d'adap
tar-se a la nova situació, argumentacions aquestes agafades 
textualment del Reglament 1096 CEE abans esmentat i que 
donen consisténcia a la petició, el nostre grup parlamentari 
ha volgut presentar aquesta proposició no de Ilei entenent 
que la inclusió de Balears dins l'apartat 1 de l'annex que 
conté la llista de les regions amb dret a acollir-se a les dis
posicions de l'apartat 3 de l'article 10 del Reglament CEE 
1096, i que s'inclou dins la categoria de les regions amb un 
indicatiu sintétic superior al 75%, pero inferior al 85%, de 
I'indicador comunitari, ens fa perfectament benefíciaris, be
neficiables d'aquesta política de foment de la jubilació anti
cipada, ja que és condició sine qua non les regions amb es
tructures débiIs i amb un indicador inferior a aquest 85% 
del que parlava, de la mitjana comunitaria. 

Sres. i Srs. Diputats, la Comunitat Económica Euro
pea comencsa afer-se conscient que no soIs les zones de 
muntanya són susceptibles de ser considerades amb la pe
culiaritat que requereix la complexitat del seu ecosistema, 
sinó que les Illes, i molt especialmenLles menors, són terri
toris d'una fragilitat que fa necessaria una política propia . . 
Comencsa a adonar~se que l'agricultura des de la perspecti
va de la gestió del medi natural té un paper vital a jugar en 
el manteniment de l'equilibri insular, i així es reconeix a les 
recomanacions del Consell Economic i Social de juliol del 
85 recomanant preservar l'agricultura tradicional mitjan
<;ant nivelIs de protecció superior vitaIs, i aOO ho diu, per al 
manteniment d'aquest equilibrio 

Aconseguir que el MAPA inclogui les zones desafavo
rides afectades per handicaps especffícs de les nos tres illes, 
dins les que han de ser susceptibles de ser afectades per les 
millo res introduldes pel nou decret de jubilació anticipada, 
va més enIla de I'immediat i prou important benefíci deis 
agricultors majors de 55 anys que s'hi vulguin acollir. Es un 
reconeixement de les peculiarietats de la nostra agricultura 
que ha de servir com a precedent per aconseguir un nivell 
d'equiparació pel que fa a la consideració del MAPA, sem
blant a la de les zones afectades pel perill de despoblament. 

Jo entenc que els nos tres pagesos majors de 60 anys 
haurien de tenir dret a les millores obtingudes pel 70% de 
les zones de l'Estat, i que el cost pel Govern de l'Estat es
panyol seria assumible, ates el petit nombre de possibles 
benefíciaris d'aquesta ampliació. L'envelliment de la nostra 
població agraria que ens ha duit a una situació en qué més 
de la meitat deis pagesos de les Illes són majors de 55 anys, 
i la necessitat de facilitar l'accés deis joves a l'agricultura 
des de la perspectiva de dinamitzar un sector que té tan 
greus problemes que necessita de tat l'entusiasme que eIs 
joves puguin aportar-hi, la millora que representen els can
vis introdults en el nou decret ha de facilitar, precisament, 
la incorporació de joves i no és necessari donar massa da-

" 

des per demostrar les difícultats de la nostra pagesia per 
mantenir la rendibilitat de les seves explotacions, podent-se 
equiparar aquestes dificultats a les que pateixen els pagesos 
de zones de muntanya o les desafavorides amb amena<;a de 
despoblament. 

Així, la treta per hectarea productiva en seca, calculada 
a les Illes en 24.400 pessetes davant les 30.400 a la peninsu
la; la baixa de la població activa agraria d'un 7'44% a Bale
ars, quan a l'Estat espanyol esta encara en un 15%; el fet 
que la renda agraria hagi baixat a la nostra comunitat més 
d'un 23% en deu anys; tots aquests fets valen, Sres. i Srs. 
Diputats, el nostre plantejament. 

En el moment en qu~ s'esta plantejant a l'Europa co
munitaria un canvi de la política agraria comuna, amb la 
qualla imatge del pagés es lligara a qüestions que no sem
pre tenen a veure a'rnb la producció d'aliments, és fonamen
tal que des del nostre Parlament insistim avui en base a una 
proposta puntual, en la sensibilitat del sector agrari a les 1-
lles posant l'emfasi en la coincidencia entre la filosofía del 
document conegut com a futur del món rural, comunicació 
de la Comissió al Consell, i en el qua! es defíneix com a pri
mer problema de I'agricultura i a causa de la pressió de l'e
volució moderna, el que es dóna a regions on més que en 
un perill de despoblament -i citaré textualment-, "el proble
ma se centra en la utilització del sol enfront d'interessos 
coincidents de transformació del paisatge, de fragilització 
de I'equilibri ecologica, de sobrecarrega estacional deguda 
al turisme", i fins aquí la cita. 

Sres. i Srs. Diputats, aprovar aquesta proposició no de 
llei implica molt més que dirigir-se al Ministeri d'Agricul
tura, que sabem receptiu davant aquesta possible demanda, 
és fer una passa cap a aquest reconeixement de les peculia
ritats de la nostra agricultura, de la situació de zona sensi
ble que tenim al camp de les Illes i de la necessitat d'adop
tar normes proteccionistes per a sector primari, que conso
nen perfectament amb el que es comen<;a a pensar a l'Euro
pa deis dotze. 

La nostra comunitat no ha fet sentir encara la seva veu 
en aquesta qüestió, ho fara avui a través de la nostra cam
bra de representació popular? Esper que sí. 

No vull acabar, Sres. i Srs. Diputats, sense fer esment a 
la terrible situació de guerra que es pateix a la zona del 
Golf Pérsic, amb centenars de víctimes innocents, perque 
quan rallam de ruillorar les condicions de vida d'una part 
deis propis ciutadans, no podem oblidar aquells que sofrei-
xen les crueltats d'una guerra que malfer precisament, com 
tates les guerres, els més desvalguts d'aquella zona. Gra
ejes, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. Portaveus de grups parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

Pel part del Grup Parlamentari MIXT té la paraula el 
Sr. Ricci. 
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EL SR. RICCI I FEBRER: 

SoIs dir que donarem suport a aquesta proposició, 
puntualment, sense fer massa cas de les iHustracions que 
ha dit el Sr. Diputat, en molts casos no estam d'acord amb 
el que ha dit, pero sí amb la proposta no de lIei. Gracies, 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr. Llorenc; Rus. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 

GrAcies, Sr. President. La veritat és que nosaltres, des
prés de veure i entendre aquesta proposició no de llei pre
sentada pel Grup Parlamentari Nacionalista i d'Esquerres, 
ja havfem tengut converses amb aquest grup sobre que hi 
havia aquesta in ten ció d'estar d'acord que aixo era una pos
tura que s'havia d'emprendre en aquesta comunitat autono
ma. Nosaltres, que eUs hagin pres la determinació d'adre
~r-se al MAPA, són lliures de fer-ho, no hi estam en desa
cord, pero el que sí volem dir és que creim que s'han de 
matisar una s~rie de coses perqu~ per ventura adoleix la in
tervenció del representant del grup proposant d'una certa 
deixada de banda de l'actuació de la Conselleria d'Agricul
tUfa en aquesta comunitat. 

Abans ti vull dir que no només és la Serra de Tramun
tana, zones desafavorides són també tata Menorca, les Piti
üses, Campos, Ses Salines, etc., al marge de les zones de 
muntanya. Nosaltres entenem que aquest Reial Decret 
22/1991, de 18 de gener, no ha vengut més que a afavorir la 
situació anterior. 

Qu~ volem proposar nosaltres? Nosaltres volem dir 
que creim que la Conselleria ha fallat estrepitosament quan 
ha seccionat el que en un principi fins i tot hi va estar d'a
cord davant del MAPA, no ha sabut donar, no ha sabut te
nir cap tipus de relació en cap organització d'aquestes de la 
nostra terra, perqu~ tot aquest tipus d'ajudes que existeixen 
arribassin a aquesta gent beneficiAria, a aquests pagesos. 
En absoluto Per tant, nosaltres volem fer aquesta crítica a la 
Conselleria, entenem que aixf com s'han firmat aquests 
acords amb ASAJA, amb OPA, amb tata la Confederació 
de cooperatives, nosaltres enteníem que la Conselleria d'A
gricultura havia des d'aquí de donar un suport molt més 
gros i molta més difusió a aquesta situació. 

Jo no cree que tot sigui adr~r-se al MAPA, Sr. Orfi
la, creim que la Conselleria hauria d'haver tengut en comp
te fins i tot el Deeret que arranca de la CEE, el 808, que jo 
cree que quasi quasi hi ha tota una s~rie de connotacions 
que es dupliquen en tot un tipus d'interessos d'afavorir l'a
gricultura i que no ha tengut en compte la Conselleria de la 
nostra comunitat autonoma, entenem que hi ha hagut dei
xadesa. A la darrera compareixenc;a del Conseller parlavem 
d'agro-turisme, i vost~ se'n recordara, que a pregunta d'a
quest diputat on ti demanavem en que influYa el tema de 
l'agro-turisme en els projectes presentats davant la CEE, 
resposta que va quedar pendent, per que? Perque quasi 

quasi no n'hi ha, i no n'hi ha perque no hi ha hagut una 
postura ampla d'informació i certa de voler ajudar aquesta 
gent que són eIs beneficiaris. 

Nosaltres donarem suport a aquesta proposició no de 
llei, pero entenem i ens adr~m a la ConselIeria d'Agricul
tura, ens sap greu que el Conseller no sigui aquí, perque 
tengui en compte que la difer~ncia d'algun deis beneficiaris 
que, pel que sigui, no hi entraran, com deia abans el Sr. Or
fila, que no són tants, ho he matisat al principi, creim que 
amb una postura d'ajuda, quasi quasi com si fos una ajuda 
social a l'agrícultura, n'hem parlat vos te i jo, Sr. Orfila, cre
im que la Conselleria ho hauria de tenir en compte i ser un 
complement, un petit complement fins i tot dins el pressu
post de la mateixa Conselleria, perqu~ aquí no hi hagués 
cap persona, cap agricultor que no quedAs sense ajuda. 

Per tant, nosaltres donam suport a aquesta proposició 
no de lIei, pero criticam l'actuació de la Conselleria des del 
punt de vista que no ha sabut enganxar-se a aquest avantat
ge que el MAPA li donava i d'haver donat la informació, la 
publicitat i haver fet aquest porta a porta que sempre hem 
dit, per ajudar de veritat els pagesos d'aquesta terra. Gra
cies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. ADROVER 1 OBRADOR: 

GrAcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Orfila, 
nosaltres donarem suport a aquesta proposició no de llei. 
No direm més arguments, voste els ha dit ampliament, per 
tant seria reiteratiu, i que aixo vengui, ja ho veurem, és una 
altra historia, aixo és el que ens sabria greu. Tot el que fa
cem pel món del camp, sera poco 

Al Sr. Rus li voldría dir que em pareix que hauria d'ha
ver deixat la Conselleria tranquiHa, aquí l'amo deis duros 
és el Ministre d' Agricultura, i ningú més, i si el Govern so
cialista té capacitat per votar 100.000 milions de pessetes 
per al Pla d'ocupació rural d'Extremadura i d' Andalusia, 
cree que si té un poquet d'amor a aquestes illes, d'aquests 
100.000 rnilions, si no té doblers, en podria retallar un pa
rell perque aquestes pensions fossin efeetives. 

Gnlcies. ., 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula, pel Grup Parlamentari NACIONALIS
TA I D'ESQUERRES el Diputat Sr. Orfila. No em tregui 
la guerra del Golf, ara, eh?, vagi al tema. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

No, Sr. President, sera la guerra de la jubilació antici
pada. 

No m'estranya, Sr. President, que el Grup Mixt no fad 
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excessiu cas aIs problemes que té l'agricultura i a les dades 
que s'han pogut donar aquí, ja entra dins la cosa acostuma
da, el camp no té importancia, i no deixa de ser al final sol 
que un dia es podrA urbanitzar si es pot aconseguir aixf. 

En tot cas, matisar la intervenció que ha fet el Sr. Rus. 
Sr. Rus, nosaltres estam ben d'acord amb la crítica que fa a 
la Conselleria, i quasi a un moment determinat ens han po
gut dir que érem el rayo que no cesa amb les nos tres criti
ques constants per les seves actuacions o manques d'actua
ció en qüestions concretes. Aquesta vegada, pero, li he de 
matisar. 

Les zones desafavorides tenen dos nivelIs, hi ha tres ni
velIs de protecció per al camp a tata Europa, al Mercat Co
mú: les zones de muntanya, les zones desaforides amb ame
nac;a de despoblament i les zones desafavorides afectades 
per Mndicaps específics, i és en aquesta darrera zona on es
tan inclosos els municipis que voste deia, de Menorca, d'Ei
vissa i de Mallorca. Aquests no són objecte deis beneficis 
que dóna el nou Reíal Decret que ha aprovat el Ministeri 
de dia 18 de gener, aquest deixa claríssim que "en cualquie
ra de los casos, la explotación debe estar ubicada en alguno 
de los municipios incluidos en la lista comunitaria de zonas 
de montaña -només hi entra la Serra-, o desfavorecidas por 
riesgo de despoblamiento" -les llles no hi entren en aquests 
moments. Es tracta que hi puguem entrar precisarnent, per
que ja que eIs beneficis afecten un 70% deis pagesos de 
l'Estat espanyol, que també els nostres s'hi puguin acollir. 

Pensam que el tema és prou important, i com deia a la 
primera intervenció, sobrepassa eIs benefícis immediats 
d'aquesta possibilitat d'acollir-se a un decret de jubilació 
anticipada. Es el reconeixement que les peculiaritats de l'a
gricultura de les Illes hagin de tenir un nivell de protecció 
semblant al que tenen a les zones de muntanya, ja que sí 
aquí no hi ha un perill de despoblament, sí que hi ha un pe
rill de sobreexplotació urbanística perque hi ha una pressió 
del sector turístic que intenta reduir les zones d'agricultura, 
per una via o per una altra, i que aixo amenac;a a despoblar 
el campo 

Aquest pensament, aquesta idea, aquesta reflexió la fa 
ja l'Europa comunitaria, i en el document que aquests dies 
discuteixen en el Mercat Comú, avui precisament el Minis
tre d'Agricultura té convocats tots eIs Consellers de les au
tonomies per parlar d'aquesta qüestió, es comenc;a a veure, 
a acceptar que el pages és el gestor del medi natural, que 
com a tall'han de protegir, li han de dedicar tots eIs esfor
~s possibles i que, si és necessari, se l'ha de compensar 
economicament perque deixi de produir aliments i es dedi
qui a ben gestionar el medi natural. 

Aquesta és la filosofía que esta darrera la nostra pro
posició no de llei, i entenem que la seva aprovació per aixo 
va més enlla deIs beneficis immediats. Gracies, Sr. Presi
dent. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Ricci per rebatre l'a¡'¡usi6 
sobre que no té interes per l'agricultura. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 

Gracies, Sr. President. El mal gust del Sr. Orfila de dir 
falsedats i utilitzar la demagogia com un arma del seu ex
tremisme, no té res a veure amb que el que he dit jo que no 
ha estat res per desafavorir el nostre poble, encara que si
gui del campo Perque del camp en venim de rac;a tots, espe
cialment eIs menorquins. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Ricci. Que vol, Sr. Orfila? No fa demago
gies vos te? Digui que no és ver. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

A les nos tres illes hi ha pagesos i mariners, en el cas 
del Grup Mixt, eVidentment, de pages no en ve de rac;a. 
N'estic conven<;ut. 

EIs problemes que tenen eIs agricultors de les Illes 
s'han explicat de forma molt convincent aquí fa un mo
ment, i el Sr. Ricci no ha donat ni un argument en contra 
deis arguments que aquí s'havien vessat, ni una qüestió en 
la qual divergís, ha dit que n'hi havia moltes, com s'ha 
anunciat quasi sempre, pero quasi sempre se solen reduir a 
una idea principi, a una idea báse, l'agricultura no té sentit, 
l'agricultura ha de morir tan nlpidament com sigui possi
ble, i el camp no deixa de ser un solar urbanitzable all)b -
problemes,.ara hi ha arbres, potser que hi hagi vaques, pero 
urbanitzable, amb parce¡'¡es de 200.000 metres o de 30.000 
com volen alguns, pero sempre urbanitzable, perque aques-
ta és l'única accepció que té per a segons qui. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. 

Sr. Ricci, té la paraula. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 

La demagogia i la faIsedat del Sr. Orfila es demostra 
en cada paraula. Insisteixo, no sé d'on ve voste, jo sí venc 
de pagesia, i no em sap cap greu, d'on ve voste, no ho sé. 

Per a Menorca, jo vull el millor, i mai no he fet ni he 
dit el que el Sr. Orfila diu. GrAcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Rus, voste per que em demana la paraula? 

EL SR. RUS 1 JAUME: 

Es per ac!arir un parell de coses. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula, Sr. Rus. 
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EL SR. RUS I JAUME: 

Gracies, sr. President. Per dues matisacions importants, 

Dir al Sr. Orfila que quan jo em referia a aquelles zo
nes era al 808, no a la proposició no de llei, que quedi cIar. 

I dir al Sr. Adrover, del Grup Popular, que no es trac
tava de posar nerviosa a la Conselleria, es tractava única
ment i excIusivament de matisar que el control de línies 
d'ajuda comunitAries diu exactament que no exclou la pos
sibilitat que les administracions deis estats membres i de 
les comunitats autonomes puguin ser o no siguin tan selec
tius o tan estrictes a l'hora d'aplícar les ajudes, i el decret, 
l'anterior, de 17 d'abril del 90, diu "cooperant en la mesura 
de les seves possibilitats les comunitats autonomes". 

Només volía matisar aixo. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Adrover, valla paraula o ja esta bé aixi? 

Sí, el Sr. Adrover té la paraula. 

EL SR. ADROVER I OBRADOR: 

Tanmateix no convencerem ningú, 

EL SR. PRESIDENT: 

M'ha conven~ut a mi que és hora de comen~r a votar. 
Passam a votació la Proposició no de Llei núm. 40/91, sus
crita pel Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ES
QUERRES, sobre la jubilació anticipada deis agricultors. 

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

Vots en contra? Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la cambra. 

Sres. i Srs. Diputats, s'aixeca la sessió. 

" 


