
DIARI DE SESSIONS DEL 

PLE 

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 

D.LP.M. 770 - 1987 Fq.Con.núm.33/27 n LEGISLATURA Any 1991 Número 118 

Presidencia 
del Molt II-Iustre Sr_ Jeroni Albertí i Picornell 

Sessió celebrada dia 6 de mare; del 1991, a les 17 hores. 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

SUMARI 

" 

1.- INFORME DE LA COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DlPUTATS SOBRE INCOMPATIBIU
TATS DEL NOU DIPUTAT. 

11.- PREGUNTES: 

1) RG.E. núm. 282/91, presentada peZ Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets, del Grup Parlamentari NACIO
NALISTA 1 D'ESQUERRES, amb la formulació segaent: 
"Per quin motiu s'han canviat 22 pZaces de l'Administració autonómica que figura ven a les plantilles pressu
postiiries de la Llei de Pressuposts del 1990, aprovades peZ Parlament?" 

2) RG.E. núm. 283/91, presentada peZ Diputat Sr. Sebastia Se"a i Busquets, deZ Grup Parlamentari NACIO
NALISTA 1 D'ESQUERRES, amb la formulació segaent: 



8184 DIARI DE SESSIONS / Núm. 118 /6 de mare del 1991 

"Per que serveixen les plantilles pressupostaries aprovades pel Parlament de les Illes Balears a La Llei de Pres
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1.- INFORME DE LA COMISSIÓ DE L'ESTATUT 
DELS DIPUTATS SOBRE INCOMPATIBILITATS DEL 
NOU DIPUTAT. 

EL SR PRESIDENT: 

Bones tardes, Sres. i Srs. Diputats. Comenc;am la sessió 
plenaria convocada per al dia d'avui, seguin l'Ordre del Dia 
que els ha estat oportunament repartit. 

El punt primer d'aquest Ordre del Dia és 1'Informe de 
la Comissió de l'Estatut deis Diputats sobre incompatibili
tats del nou diputat, en aquest cas, el Sr. Manuel Pérez Ra
mos. Per llegir 1'informe, té la paraula el Secretari primer 
de la Cambra Sr. Godino. 

EL SR. SECRET ARI PRIMER: 

"Estudiada la declara ció presentada per l'Il-lustre Di
putat Sr. Manuel Pérez Ramos, als efectes d'examen d'in
compatibilitats a que fa referencia l'apartat segon de 1'arti
ele 7 del Reglament de la Cambra, i vists els artieles 5 de la 
Llei 8/86, Electoral de la Comunitat Autonoma de les Illes 
Balears, i 155.2 i 3 de la LIei 5/85, sobre Regim Electoral 
General, aquesta Comissió, assessorada pel LIetrat Oficial 
Major Sr. Miquel Mulet i Bauzá, resol d'informar a la Cam
bra que el Diputat U·lustre Sr. Manuel Pérez Ramos no és 
subjecte a cap tipus d'incompatibilitat per a l'exercici del 
seu carrec. Palma, a 20 de febrer del 1991." 

II.- 1). PREGUNTA R.G.E. NÚM. 282/91, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. SEBASTIÁ SERRA 1 BUS
QUETS, DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al punt segon, referit a preguntes. Per formular 
la registrada amb el núm. 282/91, sobre les plantilles pres
supostAries de la LIei de Pressuposts del 1990, té la paraula 
el Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. Per quins motius s'han canviat 
22 places de l'Administració autonomica que figuren a les 
plantilles pressupostaries de la Llei de Pressuposts del 90, 
aprovades per aquest Parlament? Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per contestar, té la paraula el Conseller de la Funció 
Pública, Sr. Simarro. 

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA 
(loan Simarro i Marques): 

Gracies, Sr. President. 10 crec que no s'ha canviat cap 
de les places, aquestes places figuren al pressupost i han 
sortit a concurso 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Sr. Simarro, jo crec en moltes coses i en altres no tant, 
pero em pareix que una cosa és resposta categorica, si voste 
s'estima més contestar-ho un altre dia, si ho autoritza la 
Presidencia, jo estic d'acord que no ho ~ntesti ara, pero 
segons les nostres dades hi ha hagut canv¡' de 22 places que 
hem detectat precisament dins tots aquests concursos que 
vostes han fet i que hi ha hagut, per tant, desviació de I'a
provat per una llei aprovada per aquest Parlament que és la 
LIei de Pressuposts del 90. Aleshores, si voste afirma cate
goricament que no s'han canviat, és una cosa; ara, si voste 
té algun dubte i ha de fer qualque consulta, contesti un al
tre dia amb precisi6. Nosaltres hem fel un seguiment sobre 
el Butlled Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes Ba
lears, i hem detectat 22 canvis respecte de la llei aprovada 
per aquest Parlament. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller de la Funció Pública. 

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA 
(Joan Simarro i Marques): 

Sr. President. Sr. Sena, el que es va treure a concurs, si 
la memoria no em falla en aquests moments, perque no ho 
tenia preparat ja que no me n'havia temut d'aquesta pre
gunta, pero li vull dir que una cosa és el que es va treure a 
concurs, que si es varen treure les pressupostaries, i des
prés, una vegada ja passat el concurs, lloes que no es cobri
ren reglamentariament per concurs perque o no hi va haver 
peticions o perque la puntuació no bastava per cobrir 
aquestes places, després s'hagin pogut adjudicar provisio
nalment en lloc d'aquestes places d'altres amUogues pressu
postariament. Pero les que han sortit a concurs, cregui'm, si 
no vaig equivocat, que va ser d'aquesta forma. 

II.- 2). PREGUNTA R.G.E. NÚM. 283/91, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. SEBASTIÁ SERRA 1 BUS
QUETS, DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta 283/91, sobre les plantilles 
pressupostaries de la Llei de Pressuposts del 1991, té la pa
raula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA r BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. La pregunta és: Per que servei
xen les plantilles pressupostaries aprovades pel Parlament 
de les Illes Balears a la Llei de Pressuposts del 91, si es can
vien les adscripcions deIs distints lloes de treball a arbitri 
de l'Administració, tal com ens pareix que ha succeH l'any 
90? 

Si s'ha de contestar com l'anterior, amb tants de condi
cionants, tants d'hipoteties i tantes inseguretats, ens esti
mam més que es contesti un altre dia. Ho deim perque si el 
Conseller avui no estava ben assabentat que aixo venia a 
plenari, no tenc cap inconvenient que em contesti la setma
na que ve o l'altra, pero res postes precises, per favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Conseller de la Funció Pública. 

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCrÓ PÚBLICA 
(loan Simarro í Marques): 

Puc contestar de la mateixa forma que li he contestat 
anteriorment, el que surt a concurs públíc per a provisió de 
places són les que figuraven al cataleg de la relació de lloes 
aprovada pel Consell de Govern, després que s'han dotades 
pressupostariament, i aquestes surten públicament a con
curs que s'han publicat precisament aquest dissabte passat, 
aquestes llistes. Si hi ha alguna impugnació a fer, es pot fer, 
no hi ha cap problema. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA r BUSQUETS: 

Quedo perplex amb les respostes. A la Llei de Pressu
posts del 90, per primera vegada, ens trobam que hi ha 
unes plantilles pressupostaries molt definides, o mantení
em nos al tres que definid es, entenem pero que hi ha hagut 
desviacions importants. Concretin-nos-ho, que és el que ha 
succelt?, i si voste no ho sap, comprovi-ho i digui-nos-ho. 
Pero ens pareix que hi hagut desviaciÓ respecte de la llei 
aprovada per aquest Parlament, i creim que ho hem de rei
terar i fer, Sr. Simarro, que vostes ho mirin, que ho mirin 
bé perque hi ha hagut canvis. la dic, canvis a 22 places, i 
llavors possible desviació de llei que en aquest cas seria po
líticament greu. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA 
(loan Simarro 1 Marques): 

Amb independencia, Sr. Serra, que ho comprovi i li 
doni totes les explicacions que facin falta, el que li puc dir 
és que totes les places que es treuen a concurs es fan amb 
exposiciÓ pública que es publica al Butlletí de la Comuni
tat, s'han publicat les darreres aquest darrer dissabte i estan 
a exposiciÓ pública, si qualcú les vol impugnar, les pot im
pugnar, com és logic. Moltes gracies. 

1II.- 1) PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM. 
158191, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
SOCIALISTA, RELATIVA A REGLAMENTACIÓ DE 
LES AlUDES A L'ESPORT. 

EL SR. PRESIDENT: 

Esgotat el punt segon, passam al tercer que fa referen
cia a proposicions no de llei. Per defensar la Proposició no 
de Llei núm. 158/91, subscrita pel Grup Parlamentari SO
CIALISTA, sobre reglamentaeió de les ajudes a I'esport, té 
la paraula el Diputat Sr. Pere Serra. 

EL SR. SERRA 1 VICH: 

Gracies Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. La primera 
vegada que vaig pujar a aquesta tribuna, per suposat amb 
els genolls que em tremolaven i el cervell bloquejat, he lle
git que vaig lamentar el poe interes que despertava dins 
aquesta Cambra I'activitat esportiva, i també he llegit que 
em vaig fer el proposit que I'interes sobre I'activitat espor
tiva d'aquestes illes augmentas en aquesta Cambra. 

Mirant cap enrera, la veritat és que he d'entonar un 
mea culpa, perque si bé hem millorat un poe, he de dir pel 
que a mi respecte que lleis tan importants com la de carre
teres, la d'arees naturals, la de disciplina urbanística, han 
guanyat la partida -diguem-ho en termes esportius- a l'es-
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port. Ara bé, pensant ja que som a les darreries d'aquesta 
legislatura, cree que és obligat fer un recompte i mirar qui
nes són aquelles coses importants, greus que un, per oblit o 
per excés de feina, no ha pensat a dur en aquest Parlament. 

Aquesta proposició no de llei va per aquest camí. Jo 
pens que unes organitzacions fonamentals, unes entitats 
que són les que aglutinen la practica esportiva, no només a 
aquestes illes sinó a tot el pais, no han estat en cap mo
ment objecte de debat dins aquest Parlament, i els seus pre
sidents, en cap cas, no han comparegut a donar explica
cions de les seves activitats. Em referesc, com vostes poden 
endivinar, a les federacions esportives. No només no han 
comparegut en aquests quatre anys, si les dates que jo he 
consultat no em fallen, en els quatre anys anteriors tampoc 
no hi va haver cap actuació en aquest sentit. 

1 vostes es poden demanar, per que les federaeions es
portives, per que els presidents de federacions esportives 
han de venir a aquest Parlament, a comissió, a explicar qui
na és la tasca que fan, quina és la labor que desenvolupen? 
Motius n'hi ha mol18, exposaré els que em semblen més im
portants. 

Dia 15 d'octubre de l'any 1990 es va aprovar la Llei de 
l'Esport a nivell nacional. La Llei de l'Esport defineix d'u
na manera, cosa que no feia la llei anterior, quin és el mo
del esportiu que se segueix dins aquesta nació quant a 1'0r
ga.nització esportiva. L'esport es desenvolupa a través de 
les federacions espor·tives, per tant el paper que juguen les 
federacions esportives dins l'esport esta reconegut per llei. 
De totes maneres, malgrat la llei no ho digués, la practica 
habitual, per a to18 els que hem practicat esport, sabem que 
en aquest pais tota l'estructura esportiva gira entorn de 
l'activitat que desenvolupen les federacions. 

És un model copiat, els primers que ho posaren en 
marxa varen ser els anglesos i els esta donant bons resul
tats, segurament, en aques18 moments, dins el món demo
era tic, és el que millor funciona. Les federacions no són 
més que aquelles entita18 on s'hi repleguem clubs, associa
cions, persones preocupades per una activitat concreta, per 
una activitat esportiva concreta, siguin arbitres, sigui n jut
ges, siguin els que siguin, cada modalitat esportiva té la se
va problemAtica. 

Per tant, ens sembla fonamental acabar la legislatura 
tenint aquest contacte amb aquestes federacions. Perque, 
quina és la definició de federació esportiva? Les federa
cions esportives són entitats privades, així estan reconegu
des, tenen la seva personalitat jurídica propia; ara bé, admi
nistren béns públics, administren funcions públiques. 1 una 
altra cosa, que els dóna un caracter definitiu, determinant, 
aquesta funció que fan, pública, damunt un esport concret, 
l'administren amb caracter de monopoli ; no hi ha dues fe
deracions sobre un mateix esport. 

És per aixo que el marc on es reflecteix tota la proble
matica esportiva d'una determinada practica és dins la fede
ració. CIar, si les federacions són les que a través d'un fi
nan~ment públic desenvolupen tota la tasca esportiva, és 
logic que, de qualque manera, controlem aquestes federa-

cions. 

I aquí surten les primeres preguntes. En primer !loe, 
de quina manera ajudam a les federacions? Hi ha un siste
ma estructurat o es va un poc així com el temps ho demana 
i a cada moment s'improvisa la solució per a un problema 
determinat? Nosaltres creim que es fa així i creim que és la
mentable, ja que a les federacions, a totes, en teoria, els to
ca tenir abans de principi d'any el seu pla de feina; per tant 
és relativament bo de fer saber quin tipus d'ajuda ha de te
nir cada una d'aquestes federacions. 

Una altra pregunta important, simplement el Govern 
va a remole de les federacions o el Govern usa les federa
cions per imposar aquella practica esportiva que e!l creu 
que és la necessaria per a aquestes illes? També pensam 
que, lamentablement, el que es fa és anar a remole de la fe
deració, no aficar-s 'hi massa, que funcionin per si mateixes, 
i per suposat, com ha quedat pales diverses vegades dins 
aquesta Cambra, el Govern no té ni un model esportiu ni 
té una idea esportiva clara, l'ha heretada i continua amb el 
que hi ha. 

Una nota, per veure de quina manera es fiscalitzen els 
comptes. En el 88 es va dir que es feien auditories, perque 
si agafen els papers veuran que a primera pagina posa: "Re
visiones limitadas de ingresos y gastos de la contabilidad de" 
la federació que sigui; evidentment, el grau d'aprofundi
ment que es va agafar en aquests estudis no passa de ser 
una mera revisió, no varen ser auditories. Curiosament, la 
que més pols va aixecar va ser la del futbol, la de la federa
ció de futbol, que no hem arribat a tenir clar si va ser una 
venjan~ política dins un mateix partit o si realment a dar
rera hi havia res, perque amb les auditories que nosaltres 
hem consultat hi ha federacions esportives amb irregulari
tats molt més greus i amb quantitats molt més fortes que la 
que podia tenir la federació de futbol, i d'aquestes ni se'n 
va parlar ni se'n va dir res. 

Davant aixo comprendran que demanem que compa
reixin aques18 presidents de federació, perque són les úni
ques persones que ens poden acJarir en quina situació es 
troba el seu esport. Pero, essent aixo una part important no 
és la més important, pensam nosaltres. 

La Sra. Consellera ens ha dit en diferents ocasions que 
esta fent feina de cara a la llei de l'esport per a les Illes Ba
lears. En principi tot el que li demanavem ja ho feia, lIa
vors el que Ji demanavem no es podia fer perque estavem 
pendents que es fes la llei nacional. A la darrera interven
ció va dir, la Sra. Consellera, que s'estava fent feina ja amb 
la llei per a l'esport balear. Nosaltres pensam, és possible 
fer una llei de l'esport balear, sense que hi participin les en
titats que duen l'esport a les Illes Balears? Nosaltres pen
sam que no. Per tant, aquesta compareixen~ de presidents 
de federacions esportives la trobam necessaria, la trobam 
imprescindible perque no podem afrontar d'una manera se
riosa ni la discussió inicial d'una llei sobre l'esport sense sa
ber la seva opinió. 

Per acabar, hi ha un punt que crec que ens hauria de 
fer reflexionar i crec que també fa imprescindible que els 
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presidents o almanco una serie de presidents de federa
cions esportives compareguin, i és l'estructuració, la mane
ra de funcionar l'esport en aquest moment en relació amb 
els mitjans de comunicació. 

Jo estic ficat dins la practica esportiva des que era molt 
petitet, pnlcticament crec que he practicat quasi tots els es
ports, a la majoria de vos tes que integren aquesta sala els 
passanl el mateix, quan varem comen~r la nostra practica 
esportiva alla on jugavem, a pesar que eren instaHacions 
tercermundistes, del Camerún, com diria el company Da
mia, estaven plenes de gent, perque segurament la gent no 
tenia una televisió davant que Ji donas esport de més quali
tat; per altra part tampoc no teníem ni cotxe ni moto per 
poder-nos anar a altres activitats, per tant, quasi tot es ca
nalitzava a través de l'esport. Pero actualment la situació és 
lamentable. 

Els parlaré deis dos esports més coneguts i que més 
practicants o més fitxes tenen, com són el futbol i com és el 
tasquet. En aquests momcnts tant el futbol com el basquet 
tenen les seves lligues autonamiques, s'han demanat qual
que vegada a que condueixen aquestes lligues autonomi
ques, que li passa a l'equip que aconsegueix quedar davant 
a la lliga autonamica de basquet? 1 llavors s'integra dins 
una altra lliga, ja superior, on les despeses són molt fortes, 
on el públic no hi assisteix, i no hi assisteix per una cosa 
molt clara que crec que ens hauríem de plantejar, i que crec 
que ha de ser un punt molt important a l'hora de redactar 
la lleí; en aquest moment qualsevol persóna que vulgui 
veure esport de qualitat no té per que anar a cap instaHa
ció esportiva, dins ca seva pot veure esport de molta més 
qualitat que el que li puguí oferir qualsevol instaJ.lació es
portiva. Aixa esta duent a la ruina a la majoria deis nostres 
clubs capdavanters, i jo diria que de tots els esports. 

Que els passa als clubs que corren l'aventura d'inte
grar-se dins una lliga nacional que tampoc no du enlloc, 
que els passa? A l'any següent baixen, aquí ho he de dir 
perque enguany el club del meu poble és qui ho esta so
frint, el Manacor de futbol tardara molts d'anys a recuperar 
tot el que enguany ha perdut, evidentment, pera és que 
darrera el Manacor hi anira el Baleares i darrera el Balea
res hi anira el qui sigui, hi va anar el Sa Pobla davant; i aixa 
no té remei, té no té remei, a poc a poc, no té remei si des 
d'aquí no som capac;os d'afrontar aquest problema d'una 
manera seriosa. 

Hi ha un esport que jo quasi quasi m'atreviria a dir 
que ja surt del món de l'esport per entrar dins el món de 
l'espectacle, que esta en mans de les televisions i com més 
canals de televisió tenguem més, tenim altres palsos que 
ens van molt per endavant i que ho demos tren d'una mane
ra molt clara; per tant, la persona que vol veure aquest es
pectacle esportiu posa el televisor i el que queda és un es
port de promoció, un esport de base. 

Cree que aquests tres punts que he exposat són sufi
cients per contrastar-los, per saber que opinen els presi
dents de federacions sobre aquest tema, per veure quin ca
mí hem de prendre de cara a la redacció de la nostra llei de 
l'esport. Gnlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra. Consellera de Cultura, Educació i 
Esports. 

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ I ESPORTS (Maria Antonia Munar i Riutort): 

Gracies Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo em pen
saya que venia aquí amb una proposta del Grup Parlamen
tarí SOCIALISTA que feia referencia a les ajudes a l'es
port i a una normativa d'aquestes ajudes. No obstant aixa, 
crec que no hem parlat en absolut d'aquests temes i m'ha 
parlat d'una política general del món de I'esport, fins i tot 
m'ha volgut fer quasi responsable que els mitjans de comu
nicació influlssin en la practica esportiva i que, de qualque 
manera, la gent practicava menys esport. S6n, crec, dues co
ses molt diferents, aixa no obstant, intentaré donar respos
ta a cada una d'elles. 

Atesa la proposici6 no de llei presentada per vostes, 
crec que, donada l'actuació d'aquesta ConseIleria de Cultu
ra, Educació i Esports que bilsicament s'ha regit per un tre
ball per programes i un pla d'actuacions públiques i regula
des, és innecessaria la proposició no de llei que vos te em 
presenta i, per tant, no li pensam donar suport. 

A les Illes Balears hi ha sens dubte molt d'interes per 
I'esport, malgrat el que voste manifesti en contra, i hi ha 

. una clara demostració que aixo és així si tenim en compte 
el nombre de federacions, el nombre de clubs existents a les 
nos tres illes, el nombre de practicants deIs diferents esports 
i per tant crec que no hi ha en absolut cap justificació pel 
que voste diu, que hi ha en aquests moments poc interes 
per materia esportiva. 

Altra cosa és que els esportistes en general, les federa
cions o els clubs no duguin el seu tema als diferents grups 
parlamentaris o no duen els seus problemes a resoldre al 
Parlament. Crec que aixa és una bona senyal, precisament 
demostra que no ten en aquests problemes que facin que 
hagin de venir al Parlament a demanar solucions, perque 
aquestes solucions les troben a la Direcció General d'Es
ports i a la Conselleria de Cultura, Educaci6 i Esports del 
Govern balear. 

Per altra part i respecte de quina normativa existeix, de 
com es donen les ajudes en materia esportiva, que era el 
motiu que ens havia duit a aquest debat, li he de dir que la 

.,normativa d'ajudes a l'esport és regulada pel Deaet 
78/1989, de 31 de juliol, que estableix en general el sistema 
deis processos de sol· licitud i de concessi6 d'ajudes i també 
els termes de la convocatoria relatius a la Conselleria. Ates 
l'esmentat decret anualrnent es convoquen, mitjan~nt la 
publicació d'una ordre de la Conselleria de Cultura, Educa
ci6 i Esports, els plans d'ajudes corresponents d'acord amb 
les disponibilitats pressupostaries que, previament, s'apro
ven per aquest Parlament. Posteriorment al termini fixat 
per a la presentació de la sol· licitud de subvencions es reu
neix la comissi6 avaluadora de les subvencions, la qual ele
va la proposta de les ajudes a atorgar, en aquest cas a la 
Consellera de Cultura, una vegada estudiada l'adequaci6 de 
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les sol-licituds a la convocatoria i avaluats els merits prefe
rencials d'aquestes. Tot aquest procés passa per les fases, 
com és logic, de fiscalització previa, de resolució i d'atorga
ment posterior. 

Després, la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, 
mitjan<;ant la Direcció General d'Esports, coneix anual
ment tots els plans i activitats de les diferentes federacions 
esportives, aro com també els seus pressuposts, els seus ba
lanc;os i els seus programes de quines són les necessitats 
d'aquestes federacions, ja que la llei per una part, i l'actua
ció de la Direcció General d'Esports que aro ho vol, obliga 
a aquestes federacions a la presentació d'aquesta documen
tació. 

Aixf mateix creim que l'intercanvi d'informació, que és 
constant, aro com una reunió anual, com a mínim, amb to
tes les federacions endemés de les reunions que es tenen 
amb la Unió de Federacions, ereim que estam en aquests 
moments en un perfecte coneixement de quin és l'estat de 
la situaeió d'aquestes federaeions d'una manera eontínua i 
general. 

El Govern, li pue assegurar que no aetua a remoJe en 
absolut de les federacions, sinó que tenim intercanvis amb 
aquestes i el que no intentam és manipular-les, no hi ha 
cap mena de venjan<;a amb cap tipus de federació, si voste 
ha volgut insinuar que aixo era així a través de la Direcció 
General d'Esports, el cas del presiden! de la federació de 
futbolli he de dir que aixo no és així, que varen ser els mit
jans de comunicació els que varen treure possibles irregula
ritats; que nosaltres en cap moment hem intentat crear 
problemes a cap federació ni interferir en el seu funciona
ment que, endemés, és i cree que ha de ser un funciona
ment autonom. 

La llei de l'esport, li vaig dir i és cert que hi estam tre
ballant, les federacions s'han consultades i, per cert, crec 
que no li agradara molt el que han comentat, perque preci
sament una vegada coneguda la Llei de I'Esport a nivell de 
I'Estat espanyol, són bastant contraries a aquesta LIei i pre
cisament s'han posat en contacte amb la Conselleria per tal 
que nosaltres manifestassim el seu descontent amb aquesta 
LIei de I'Esport de nivell estatal. 

Que els mitjans de comunicació poden influir perque 
es vegi menys esport o es practiqui menys esport, i m'ha 
posat dos exemples, el futbol i el basquet; pot ser un pro
blema a un moment deterrninat. Crec que desgraciadament 
seria dificil de solventar per part del Govern balear. Crec 
que el que hi hagi una oferta de practica esportiva endemés 
d'una possible visió de partits importants no té perque ser 
negatiu, sinó que pot fins i tot ser positiu i animar més i es
timular la gent jove a la practica esportiva; endemés, sigui 
com sigui, aquesta és una realitat que no podrem canviar, i 
el que sí li vull manifestar és que per part nostra tots els es
ports tenen el mateix suport i el mateix intereso 

M'ha parlat també d'una problematica que existeix i és 
que els tornetjos que es fan, una vegada s'han fet a nivell 
balear i es vol sonir a la península hi ha el problema eco
nomic de tots els equips. Es cert i és un problema que si bé 

ens afecta directament a les Illes Balears no és menys cert 
que ens afecta per una problematica, i és que a nivell esta
tal no es té en compte, no es té en consideració que la nos
tra Comunitat és una comunitat insular i que, per tant, hi 
ha uns costs de despla~ment molt més elevats que a les al
tres comunitats autonomes, cosa que no es té en compte a 
nivell estatal a l'hora de donar-nos ajudes economiques. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. Portaveus deis grups parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari CDS, té la parau
la el Diputat Sr. Trias. 

EL SR. TRIAS 1 ARBÓS: 

Gracies Sr. President. Cree que després d'escoltar amb 
ateneió les intervencions del Portaveu del Grup SOCIA
LISTA i de I'Hble. Sra. Consellera de Cultura, Educació i 
Esports ni un ni l'altra s'han ates i s'han cenyit a la propo
sieió que estam debatent aquL La meya intervenció, en 
aquest sentit, solament era per fixar la posició del nostre 
Grup i anunciar que donarem el vot favorable a la proposi
ció, perque creim en el que aquí es demana, malgrat pens
sem que segurament no hi haunl temps de fer-ho o que al
manco aquesta Conselleria de Cultura segurament no po
dra dur a terme, si s'aprova aquesta proposició, el que s'hi 
encarrega. 

Nosaltres ehtenem que a la vista de la LIei General de 
l'Esport les facultats de la Comunitat Autonoma en fer 
normatives aplicables a les federacions del seu ambit terri
torial, es poden veure molt millorades aquestes normes si 
previament a la seva elaboració es consulten els maxims 
responsables a nivell federatiu de cada una de les associa
cions, en aquest cas privades, que han d'estar afectades per 
aquesta normativa. 

El que jo diría, í tal vegada el Sr. Serra no sé sí ho ha
via pensat, pero erec intuir en el punt segon de la proposi
ció, que el fet que es demani la compareixen<;a deis respon
sables de les federacions tal vega da podria convertir la Co
missió de Cultura, Educació i Esport en una vall de llagri
mes. Vull dir que sabem que 49 presidents de federació es
portiva compareixent davant una comissió d'aquest Parla
ment a plantejar les seves necessitats, fonamentalment ne
cessitats economiques, poden convertir realment aquesta 
comíssió en una vall de llagrimes diffcilment assumible pel 
Govern de la Comunitat. De totes maneres cree que la 
compareixen<;a d'aquestes persones pol. esser molt positiva 
de cara a fer la normativa que reguli d'una manera seriosa, 
rigorosa i per a sempre la forma eom s'ha d'accedir i sol·li
citar les ajudes a les federacions. 

Tal vegada si la Direcció General d'Esports al Ilarg 
d'aquests quatre anys s'hagués preocupat de fer aquests se
guiments, segurament aquestes compareixences no serien 
avui necessaries, probablement la Direcció General, que jo 
crec que poques coses més afer deu tenir que aquesta i que 
en realitat o almenys en aquest Parlament no ens hem ado
nat mai que així s'hagi fet, si s'hagués dedica! realment a 
pulsar l'opinió de responsables federatius i d'organitzar les 
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federacions, d'estructurar-les d'acord amb la seva impor
tancia numerica per fitxes de practicants, pel volum econo
mic de les seves necessitats per impulsar el desenvolupa
ment de cada un deis esports que representen, segurament 
avui aquesta proposició no faria falta ni que fos debatuda 
aquL 

Per tant, nosaltres reiteram el nostre suport a aquesta 
proposició, i si hi ha replica per part del Grup proposant i 
de la Sra. Consellera realment agrairíem que parlassin de la 
proposició. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, té la paraula el seu Portaveu Sr. López i 
Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies Sr. President, Sra. ConselJera, Sr. Serra. El 
Grup SOCIALISTA ens du una proposició no de lJei que 
al final d'aquesta legislatura dificilment podra tenir compli
ment almenys d'una manera rigorosa, com voldríem que 
pogués tenir. De tota manera no és nou en aquesta Cambra 
que diferents grups polítics hagin demanat que les assigna
cions economiques que donava, a través de subvencions, la 
Conselleria ele Cultura, basicament per a esport pero tam
bé per a altres capítals, tenguessin una normativa estricta i, 
a més a més, tinguessin en la fórmula d'assignació una am
plia participació deis interessats. 

La Sra. Consellera ens ha assenyalat l'existencia d'un 
decret que regula genericament els terminis i les formes de 
presentació de sol'licituds, aixi com l'existencia d'una co
missió avaluadora, pero comissió avaluadora que sovint 
hem dit que estava excessivament restringida a la propia 
Conselleria, que no hi havia una presencia dins aquesta co
missió avaluadora deis practicants, deis interessats, de les 
federacions, que són, com a recordat el Sr. Serra, organis
mes privats pero d'utilitat pública reconeguts per la Llei de 
l'Esport. 

Ido bé, precisament, nosaltres pensam que s'ha de do
nar suport si més no que sigui d'una manera testimonial a 
aquesta sol·licitud d'actuar a través de normatives dares. 
Els criteris objectius són els que han de primar a totes les 
assignacions. 

1 ara vull entrar, concretament, a l'analisi de les sub
vencions que s'han donat a través d'aquest capftol d'es
ports, superiors a 500.000 pessetes, és a dir, aquelles sub
vencions que tenen reflex en els informes de la Comissió de 
l'artide 103 de la Llei ele Finances. 1 és curiós, resulta cu
riós observar com hi ha sovint determinades federadons 
que tenen assignacions de 500.000 pessetes, per exemples, 
motocidisme, patinatge, la federaci6 de futbol 750.000, 
l'Alberg ele Llubí que m'agradaria saber si ens pot informar 
de que es tracta aquesta entitat, 800.000 pessetes reiterades 
un any darrera I'altre; la federació balear d'arterofilia 
500.000; la de petanca 500.000; la federació balear de ca~ 
2.000.000 de pessetes, atenció perque aquesta federació rep 

també de la Conselleria d' Agricultura una altra subvenció 
de 2.000.000 de pessetes, és euriós; la federació de futbol
sala 500.000; en canvi, el Club Esportiu Andratx, conereta
ment, per dir un nom ara que surt a continuació, 600.000; 
la federació de trot 500.000; en canvi, el Club Voleibol Pal
ma per a la Copa d'Europa 1.000.000 de pessetes; la sub
venció José Milian vieleo-tecnic navega ció 1.000.000 de pes
setes. És a dir que aquí es van distribuint els diners d'una 
manera si més no -supos que deu tenir qualque explicaeió, 
jo no li ho nego, estranya. 

Insistesc, dins el mateix any 1990, torna sortir aquest 
famós Alberg de Llubí, ara ja sabem que és una escuderia, 
amb 1.000.000 de pessetes més, a més a més. Podríem insis
tir sobre aquests temes, la federació balear de ca~, repe
tese, ha tingut diners d'Agricultura en el segon semestre de 
l'any i en el primer els ha tingut eI'Esports. 

Tot plegat fa desitjable l'existencia, precisament, d'a
questa normativa i d'aquesta eomissi6 avaluadora amb pre
sencia de les federacions. 

Efectivament, Sr. Trias, no totes les federaeions tenen 
el mateix nombre de fitxes ni totes les federacions tenen el 
mateix nivell de necessitat, a<;o crec que són elements ob
jectius que s'haurien de tenir en compte a l'hora de distri
buir aquests doblers públics. 

El Sr. Borras Llabrés, Director General d'Esports, ens 
recordava dia 31 de desembre de l'any 88, que I'esport bale
ar entrava en una fase de plena estructuració i rellan¡;a
ment. Hauria estat bo que dins aquesta fase d'estructuració 
i rellan~ment aquesta normativa que avui li demana el 
Grup SOCIALISTA i que li hem demanat sovint en diver
sos debats, hagués estat també un objeetiu prioritari ele la 
seva conselleria. 

Per tot a~, nosaltres, tat i sabent que és de dificil 
compliment que d'aquf a final de legislatura passin per la 
comissió parlamentaria els presidents de les federaeions, 
ereim que hem de donar suport a aquesta proposició no de 
llei. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. RIERA 1 BENNASAR: 

Gracies Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El nostre 
grup votara que no a aquesta proposició no de llei sobre 
aquesta ajuda a l'esport, perque, com ja ha dit la consellera, 
hi ha una normativa que diu darament com es donen les 
subvencions en aquesta Comunitat. 

Quant al segon punt, crec que el CDS ja ha ha deixat 
ben dar, que si féssim venir els 49 presidents de federa
cions al final plorarfem tots els que integram la comissió. 
Perque aquí només vendrien a demanar i elemanar i, tal ve
gada, aquí també sortiria, com ens acaba ele dir el Sr. Casas
novas, jo li diré que el tema de Llubf és una cosa que és de 
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domini públic, és el campionat d'Europa d'autocrós, supos 
que la cansellera li dinl, és que cada any s'ha fet, i cree que 
el menys que han de fer és donar-li una subvenció; una ca
da any, no en fan més que un cada any de campionat d'Eu
ropa, no en fan d'altre. Pero també veig que s'ha deixat al
tres subvencions molt més importants, com poden ser les 
ajudes als preolímpics mallorquins, que els donen una sub
venció molt més grossa, no n'ha parlat; pero aixo tampoc 
no és el tema del debat, sinó que cree tampoc no hem de 
venir a debatre la Llei de I'Esport a aquesta Comunitat 
perqué cree que aixo sera ... , ha haurem de debatre en una 
altra ocasió i molt més profundament. 

També hem de dir que quant a les auditories, com ha 
dit el Sr. Serra, la veritat és que n'hi va haver bastants que 
no varen sortir bé, nosaltres les varem coneixer, vos te tam
bé les sap, pero després es varen anar arreglant i ens ho 
anaren comunicant; si varen estar dos anys sense donar-li 
cap subvenció era por mor d'aixó. Nosaltres després, quan 
varen estar arreglades, les hi varem donar. 1 la del futbol, 
nasal tres tenim un ofici que ens diu que esta arreglat, la ve
rilat deu esser aixó; el que passa és que les altres no han 
sonit als mitjans de comunicació, no sabem el motiu, tal 
vega da és que no ha interessat; i com vosté ja ha dit, el fut
bol en aquesta Comunitat i en totes les comunitats sempre 
prima sobre tots els altres esports. 

Cree que el que hern de fer és ajudar a totes les federa
cjons, perÓ havent-hi ja aquesta normativa que ens diu com 
donam els doblers i .com els ho hem de donar, és per aquest 
motiu que nosaltres votarern que no als dos punts. I també 
cree que no tenim temps per enviar a demanar els 49 presi
dents, ja que necessitarfem un any si els haguéssim d'escol
tar a tots. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula, per réplica, per pan del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 VICH: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Al Grup NACIO
NALISTA 1 D'ESQUERRES i al CDS gracies pel seu su
port, vost~ saben d'esport. 

Sr. Riera, a la federació de futbol, M, jo lí he dit que 
no varen ser auditqríes, no pugí el nivell, amb revisions 
basta bé, varen ser quatre fulles; a la federació de futbol, 
evidentment, vosté a rany 88 com a conseller del Consell 
Insular de Mallorca li va donar doblers, ara bé, la Conselle
ría en el 88, com a acte de venjan<;a, Sra. Consellera em sap 
greu que la paraula sigui aquesta i era dins uns partits polí
ties, era d'ambit molt petit la venjanc;a, no sé si m'entén, 
pero en el 88 a la federació de futbol no se Ji va donar ni 
una pesseta, i és a l'única de les federacions importants que 
en el 88 la Conselleria no li va donar ni una sola pesseta. 

El Sr. Joan López, amb la llista que ha llegit, ha posat 
damunt la taula una cosa que cree que és important. Ell ens 

ha mostrat aquí tota una serie d'ajudes que s'han anat do
nanto El debat d'avui ho volia centrar en ajudes a les fede
racions, bé, elllistat d'ajudes a les federacions del 87, 88 i 
89 és aquest, les que passin de 500.000 pessetes; aixo són 
les que s'han donat. Si agafam el de clubs ni ens basta 
aquest paper ni ens basta multiplicar aquest paper per qua
treo 

És a dir, els pareix lógie que donem subveneions direc
tes a clubs sense passar per les seves federacions? Aquest 
és el model esportiu d'ajudes que vos té, Sra. Consellera, 
ens explica aquí? Perque el de federacions és petit, en 
aquests tres anys suma 40 milions de pessetes, el de clubs ti 
puc assegurar que és infinitarnent superior. Aixo demostra 
de quina manera té voste l'esport organitzat a través de les 
federacions, vosté no fa ni cas a les federacions, el que vos 
és repartir els doblers així com vol, si els vol donar a un -
club, els dóna a un club, i si els vol donar a una associaeió, 
els dóna a una associació, les federacions que cantin, si vo
len cantar. 

Sra. Consellera, aquesta Cambra és una sala de debat, 
crec que venia amb els papers massa ben perfilats, ja se li 
da dit en diferents ocasions, de vegades fa que el debat per
di coherencia. Evidentment, la nostra proposieió no de Ilei 
demana la compareixen<;a deIs presidents de federacions 
per parlar de les seves necessitats economiques, ara bé, ja 
que els tendrern aquí, seria ridícul aturar-nos en aquest 
apartat. Tenim una llei de I'esport que encara no hem tret 
ni sabem per quins camins va, i seria bo que l'oposició s'as
sabentas de per on va aquesta !leí. 1 creirn, i ho deim una 
vegada rnés, els presidents de federaeions esportives són les 
persones més indicades per donar -nos -llavors els farem cas 
o no-,pero els que més saben sobre el seu esport en teoria 
són ells. 

Per altra banda, Sra. Consellera, la probJematica que 
creen els mitjans d'informació dins l'esport no és culpa de 
ningú. No és que venguem aquí constantment en pla inqui
sidor, ara, evidentment creen una problernMica que reper
cuteix d'una manera molt directa sobre la practica esporti
va de base, sobre la practica esportiva que, per entendre'ns, 
diríem que no és professional, que és la majoria de la prac
tica esportiva d'aquestes illes. Creim, per tant, que aquest 
és un elernent a tenir molt en compte a l'hora de redactar 
una Ilei, perqué ens trobam amb una quantitat de Iligues 
que no van enlloc, on no interessa per a res fer primer, per
que qui fa primer després renuncia a la possibilitat de pujar 
més arnunt perque no té sortida, per tant creim que seria 
bo tenir-ho en compte i regular-ho d'una altra manera. 

Vosté ens ha dit que les ajudes a les federacions estan 
regularitzades, miri, una vegada li die que aixó és la llista. 
Si voste és capa~ de regularitzar, de trobar un fil conductor 
en aquesta llista, vos te mereix un prerni d'estadística, per
qué jo no he estat capa~ -i miri que som aficionat- de fer
me un quadre raonable. 

La llei de l'esport, Sra. Consellera, si li vénen a plorar, 
jo dubto que les federacions balears vagin a plorar-Ii sobre 
la llei de l'esport perque aquesta llei..., bé, jo pens que el 
Partit Popular té els seus representants a Madrid per poder 
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expressar les seves queixes sobre la llei de l'esport, si és que 
n'hi ha, ara, la llei de l'esport va ser, cree jo que per prime
ra vegada, molt respectuosa amb les comunitats autono
mes. Les federacions esportives comunitaries no són reflee
tides a la llei de l'esport. 

Sr. Bernat Trias, cree que tothom ha fet incid~ncia en 
aixo. Tenim 49 federacions, evidentment no tenim temps, 
amb dues setmanes que ens queden, que venguin tots, to
talment d'acord; pero en dues setmanes, pens que podríem 
anar a cinc presidents per setmana, mitja hora o tres quarts 
perhom són suficients. Per tant, federacions importants que 
ens donarien un espectre bastant significatiu del que passa 
dins l'esport, aquesta és la pro posta concreta que els faig: 
futbol, basquet, ciclisme, vela, motorisme, ca <;a , atletisme, 
tennis, natació i troto Més o manco abra<;a l'aspecte espor
tiu dins l'aigua, el motoritzat i el de terra, cree que aixo és 
possible, i ens donaria un espectre bastant significatiu de 
per quin camf anam. 

Gnicies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra. Consellera de Cultura, Educació i 
Esports. 

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ 1 ESPORTS (Maria Antonia Mun~r i Riutort): 

Gracies Sr. President. Seré molt breu perqu~ aquesta 
discussió es faria realment inacabable. 

Al Grup POPULAR agrair el suport que m'ha donat 
el Sr. Riera; al Grup del CDS dir-li que practicament ell 
mateix s'ha contestat, realment és impensable convocar 49 
presidents de 49 federacions perqu~ venguin a exposar al 
Parlament quina és la seva postura davant no sé sap molt 
bé que, supos que davant les subveneions que dóna la con
selleria. Jo cree que ja que serien aquí podrien parlar d'al
tres temes, com és el de la llei de l'esport tan famora i de la 
qual tant parla el Sr. Serra, i es nota que no ha parlat en 
absolut amb els presidents de federacions sobre ella, per
qu~ cree que si hi hagués parlat, la mencionaria menys ve
gades. 

Al Sr. López Casasnovas, dir-li que seria difíeil donar 
una explicació i que fas acceptada, fos quina fas aquesta 
base que s'hagués pres per donar una subvenció, perqu~ 
sempre, encara que fas pel nombre d'afiliats, encara que fo9', 
per les activitatsque fa la federació , si un s'hi vol oposar, 
sempre pot trobar un motiu. Per tant, jo el que sf li die és 
que hi ha un decret que díu com s'han de convocar les aju
des, que es convoquen aquestes ajudes anualment, que hi 
ha una comissi6 que les decideix ¡que hi ha un criteri. 

Per qu~ a l'Alberg de LLubí se li ha donat una subven
ció d'l.OOO.OOO de pessetes, o de 2, no sé quina quantitat se 
ti ha donat en aquests moments, perque no em sé tates les 
subvencions de memoria? Dones perque organitza un cam
pionat d'Europa, crec que és un motiu més que suficient 
per poder donar-li un ajut. 

Després m'ha dit que no estava d'acord o que els pre
sidents de les federacions no estan d'acord. Miri, a mi m'es
tranya molt que vost~ estiguin tan assabentats de quina és 
la problematica i del que opinen els presidents de federa
cions, quan resulta que qui té les reunions amb els presi
dents de federacions és la Direcció General d'Esports, i 
aquesta Direcció General no té cap problema amb les fede
raeions, els presidents manifesten habitualment el seu agra
'iment cap a la Direcció General i estan totalment confor
mes, per tant no entenc perque vost~ té aquestes queixes. 
Crec que el que passa és que vénen eleccions, i casualment 
quan vénen eleccions, la gent es posa molt nerviosa i té un 
cen inter~ que les coses al Govern Ji vagin malament, per 
aixo intenten que els presidents de federacions i la unió de 
federacions es manifesti en contra. Tots sabe m que aixo és 
bastant facil, perque basta que hi hagi un president descon
tent perqu~ a un moment determinat pugui protestar con
tra una decisió de la Direcció General, de la ConselIeria o 
del Govern. De tates maneres, dubto molt que ho aconse
gueixin, perque cree que les federacions en general estan 
bastant conseienciades que a través de la Direcció General 
es fa el maxim per a elles. 

El Sr. Serra ha dit que dubte que hi hagi un fil conduc
tor, no ho dubti, hi ha un fil conductor i a més vos te sap 
exactament quines ajudes s'han donat a totes les federa
eions, quines ajudes s'han donat a tots els clubs, perqu~ 
puntualment jo els he donat tota aquesta informació que 
vosten em demanen. Per tant, crec que estan ben informats 
i que avui ho deuen tenir ama. 

També m'ha parlat de pe tites venjances i m'ha anome
nat una petita federació com la de futboL Miri, aquestes 
petiteses la veritat és que no hi caben ni entre companys de 
partit ni entre presidents de federacions i direccions gene
rals, nosaltres no hem tengut cap venjan<;a cap a cap fede
raeió. Si un any determinat no se li va donar un ajut, eree 
que el motiu -i l'hauria de concretar i cercar en aquest mo
ment, pero Ji puc dir de memoria- és perqu~ en aquell mo
ment hi havia una auditoria, no obstant aixo I'altre any, una 
vegada aclarida l'auditoria i normalitzada i regularitzada la 
situació, se Ji va donar l'ajut. 

Les federacions, com vost~ diu, al meu concepte, no 
canten. Aixo ho ha dit vost~. El que jo crec és que es dedi
quen al que s'han de dedicar, que és tenir en compte els 
seus clubs i procurar que el seu esport vagi endavant. Cree 
que ho fan aixf, i també li pue garantir que estam en con
tacte amb elles, estan salisfetes de la nostra gestió, i pel que 
fa refer~ncia a la llei de l'esport que vost~ ha esmentat en 
diferents ocasions, li he de dir que li puc assegurar que la 
llei de l'esport de la nostra comunitat no tardara tant com 
la de l'Estat central, que ja és una millora. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació la Pro
posició no de Llei núm. 158/91, subscrita pel Grup Parla
mentari SOCIALISTA sobre reglamentació de les ajudes a 
l'esport. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 26; vots en contra, 
27; abstencíons, 1. 

Queda rebutjada la proposició no de Ilei que acabam 
de sotmetre a votacíó. 

III.2).- PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM. 
160/91, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
SOCIALISTA, RELATIV A A MESURES DE PROTEC
CIÓ ALS JACIMENTS PREHISTÓRICS DE CALES 
COVES. 

1 passam al debat de la Proposició no de Llei núm. 
160/91, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a mesures de protecció als jacíments prehistorics 
de Cales Caves. Per defensar aquesta proposició no de llei i 
per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la parau
la el Diputat Sr. Febrer. 

EL SR. FEBRER 1 GENER: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El Grup 
SOCIALISTA presenta una proposició no de llei per inten
tar salvaguardar els jaciments prehistorics de Cales Caves. 

No sé si els Srs. Diputats saben o coneixen exactament 
que i on és Cales Caves. Per si no ho saben, farem un poc 
d'historia i explicarem, seguint una didlktica que és comu
na al Grup SOCIALISTA. 

Cales Caves és una cala doble, amb una entrada comu
na que es bifurca abans d'arribar a la colarsega. Geografica
ment és d'una gran bellesa, sobretot pels seus penya-segats 
que en algunes ocasions arriben a setanta metres. Aquests 
baixen gairebé en vertical fins a la mar, exceptuant unes pe
tites platges on acaben cada una d'aquestes cales. El motiu 
que diferencia clarament aquesta cala d'altres de la costa 
sud de l'illa de Menorca, és que aquestes parets rocoses de 
mares que l'enmarquen són plenes de coves i conformen un 
espai totalment foradaL 

La constatació que la modificació del paisatge fins a un 
extrem tan extraordinari havia estat a causa de la ma de -
l'home a la prehistoria, que les havia constrult com a lloc 
d'enterrament, va provocar que fos un deIs primers indrets 
del nostre país en ser declarat monument historico-artístic, 
per decret, cosa curiosa, de la República, el 3 de juny de 
l'any 1931, la qual cosa demostra una certa sensibilitat de 
I'esquerra que escolta i de la dreta que no ho sabem. 

Aquest mateix decret declarava a Mallorca la catedral 
de Palma, Sa Llotja, Es Castell de Bellver, les runes de Ca
pocorp i la Basflica de Manacor. A Menorca també declara
va altres monuments com la Naveta deIs Tudons, Son Car
Iar, la Torre d'En Gaumés. 1 a Eivissa, el Puig deIs Molins. 

L'antiga població que havia picat amb el seu esfor~ 
aquestes coves, s'havia preocupat que moHes quedassin 
inaccessibles, per que? Hi dipositaven no només les restes 
mortals deis seus avantpassats, sinó també aquells aixovars 
que pensaven que els serien útils a una vida posterior, que 
eren integrats per les peces més valuoses que posselen en 
vida. De l'estudi d'aquestes restes s'ha comprovat l'existen
cia de tres tipus d'enterraments: la inhumació en ossaris 
coHectius, els enterraments amb cal~ i la cremació. 

La primera modalitat va acompanyada d'un aixovar 
que correspon a l'Edat de Bronzo, i el de la segona corres
pon a l'Edat de Ferro. La necropolis ja no era utilitzada 
com a tal en el moment de la conquesta romana, pero l'in
dret va continuar envoltat d'una atmosfera religiosa, tal i 
com es pot comprovar a les inscripcions romanes gravades, 
per exemple a la cova deis Jurats, que demostraven unes re
unions anuals per celebrar una festa, les Calendes de maigo 

Tots els investigadors que han dedicat la seva aten ció a 
I'arqueologia menorquina han parlat sempre de Cales Co
ves. Des de Ramis i Ramis, que va citar 140 coves, fins a les 
investigacions modernes deis professors Fernández Miran
da, de la Universitat Complutense de Madrid, amb les exca
vacions submarines del Museu Arqueologic Nacional, ¡del 
doctor Raveni, investigador del Museu Arqueológic Nacio
nal que durant deu anys va excavar aquestes coves. Fruit 
d'aquests estudis són dues magnifiques publicacions que fi
guren, per tot el s~u valor, dins la bibliografia arqueológica 
mundial. . 

Ara bé, l'interes que propiciam ara a les coves és ben 
diferent, tant del que a motivar la seva perforació com el 
seu estudi i la seva investigació. Per que? Molt senzilJ: des 
que Cales Coves va ser abandonada a l'inici de l'epoca ro
mana fins aquests darrers anys, el jaciment s'havia conser
vat bastant intacte, tret de qualque expoliació ocasional 
que afectava les restes materials, pero des de fa uns anys les 
coves són habitades pels que denominarfem "ocupes", que 
per una banda destrueixen el seu trel arqueologic i modifi
quen -ho hem de dir- la seva estructura original, fruit, en 
ocasions, deis ritus que duen a terme tant a I'exterior com a 
l'interior, cosa que impedeix la visita d'investigadors i turis
tes. 

Les coves construldes a l'Edat de Ferro tenen una gran 
complexitat a causa deis ritus que s'hi practicaven al mo
ment d'enterrar els morts, i de la seva utilització com a es
pai religiós. Es per aquest motiu que totes són foradades. 
Tenen un lloc facilment accessible i fins i tat presenten un 
pati O cel obert a l'entrada, en nfnxols excavats a la roca on 
posaven ofrenes i els ossos petits d'animals sacrificats. Els 
interiors són molt treballats, amb pilars i columnes que de
limiten espais, són amplis i fins i tot la porta d'entrada és 
rectangular i alta. AcjJ és curiós, és com si els seus cons
tructors haguessin volgut reproduir en aquests monuments 
funeraris l'estructura simbólica de la casa on vivien en vida. 
Pero també presenten petits elements exclusivament fune
raris com són nfnxols a les parets i molts tenen un forat 
central, etc. 

Tot acjJ ha fet que avui en dia hi hagi una població tro-
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glodita, pero amb ansies de tenir comoditats del segle XX, 
a costa de destruir un deIs nos tres principal s jaciments ar
queologics i, amb flagrant contradicció, amb la Llei del Pa
trimoni Historie Espanyol i el seu esperit proteccionista. 
Avui en dia les escoles ja no poden anar d'excursió a visitar 
aquestes coves, perque aquesta necropolis no és un motiu 
ara d'educació i cultura, sinó que al contrari, és utilitzada 
iHegalment, aquest monument és un exemple ciar de mala 
educació cívica. 

I ara ve el motiu de per que, una vega da feta aquesta 
introducció, el Grup SOCIALISTA presenta a la conside
ració d'aquest plenari aquesta proposició no de llei sobre 
protecció deis jaeiments prehistorics, per que? Senzilla
ment per demanar responsabilitats a la Conselleria de Cul
tura, Educació i Esports, i no perque venguin eleccions. El 
que em sap greu és que l'haguem presentada ara i no a 
principi de legislatura per veure quina era la sensibilitat 
que tenia el Grup que dóna supon al Govern i poder fer un 
seguiment. Perque la Constitució Espanyola atorga a la Co
munitat Autónoma, segons l'article 148, la possibilitat d'as
sumir competencies en materia de patrimoni historie; i 
l'Estatut d'Autonomia reconeix a l'article 10 la competen
cia exclusiva de la nostra Comunitat en materia de patri
moni monumental, cultural , historie i paisatg{stic. 

Aquest manament legal va ser recollit pel Decret 
3040/83, de traspas de funcions i serveis de l'Estat a la Co
munitat Autonoma de les Illes Balears, que transfereix dins 
el seu ambit territorial la competencia exclusiva sobre 
aquest patrimoni, consideram per tant que forma part deIs 
béns mobles, immobles, etc. 

A més -i ja per acabar, si m'ho permet, Sr. President
la Llei 16/85, considera organisme competent per a l'execu
ció d'aquesta mateixa lIei aquells que en cada comunitat 
autonoma tenguin al seu carree la protecció del patrimoni 
historie, article sise. 1 els ajuntaments, també ho hem de 
dir, com a entitats coHaboradores -i vull fer emfasi en col
laboradores- deis organismes competents, en el seu terme 
municipal, adoptaran també les mesures adients per tal d'e
vitar el seu deteriorament, perdua o destrucció. 

Ates tot aixo, i considerant que la neeropolis prehisto
rica de Cales Coves, declarada monument histOrieo-artístie 
l'any 1931, pateix des de fa anys ocupació iJ.legal d'aquestes 
caves artificials, la qual cosa provoca la modifica ció de les 
seves característiques en l'emblanquinat de fa~nes, i l'a
temptat contra la Llei del Patrimoni que entén com a expo
Hació -i ho vu!l dir ben clar- tata acció o omissió que posi 
en perill de perdua o destrucció tots o alguns deIs valors 
deIs béns que integren aquest patrimoni. 

Per tant, esper amb tot aquest plantejament que tots 
els grups de la Cambra donaran suport a aquesta proposi
ció no de !leí. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra. Consellera de Cultura, Educaeió i 
Esports . 

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ 1 ESPORTS (Maria Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr. President. Sr. Febrer, veig que s'ha llegit 
molt bé l'Espasa-Calpe, esta molt bé que faci cultura, no és 
dolent que ens ajudi a elevar la nostra o la d'aquest Parla
ment. No obstant aixo, si som sincers, li he de dir que ha 
donat bastant forma a una proposició que, en el fons, com 
veura després de la meya resposta, se li torna en contra. 

Resulta que I'Ajuntament d'Alaior, a la Comissió de 
Govern en sessió extraordinaria de dia 9 de gener del 1991, 
acorda sol·Heitar -fixi's bé a qui- a Delegació de Govern, 
que esta en les seves mans, la seva interveneió per tal d'a
conseguir el desallotjament del poblat prehistoric de Cales 
Coves. Un cop que es produeixi -perque no s'ha prodult en
cara- aquest desallotjament, no dubti que la Conselleria de 
Cultura, Educació i Esports té previst el programa de pre
servació de jaciments arqueologics, de recuperació, tanca
ment i senyalització de Cales Caves. Aquesta intervenció és 
possible gracies als resultats que es varen obtenir després 
de I'elaboraeió de l'inventari arqueologic de Menorca que, 
eom vostes saben, va finalitzar l'any passat, en el qual els 
teenics responsables aconsellaven les mesures adients per 
tal de protegir aquest patrimonio 

No obstant aixo i el que voste ha mencionat sobre l'ar
ticle 148 de la Canstitució o a l'article 10 de I'Estatut d'Au
tonomia, no és menys cert que existeix també l'article 7 de 
la Llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimoni Historie- de -
l'Estat Espanyol, que confereix a l'autoritat municipal la 
possibilitat d'adoptar les mesures pertinents per tal d'evitar 
el deteriorament, perdua o destrucció del patrimoni histo
rie ubicat en el seu terme municipal. 

Hem de dir que en el cas d'Alaior ha pres les mesures 
adients perque aixo no passi. 

Al mateix article, a continuació, s'afegeix que els ajun
taments informaran sobre qualsevol amena~, dany o per
torbació que aquests béns puguin patir. També he de dir 
que aquest ajuntament ens ha informat. 

Per tant, sois resta estar a l'espeTa que per part de la 
Delegació del Govern es procedeixi al desallotjament d'a
quest poblat prehistoric perque la Canselleria de Cultura, 
Educació i Esports dugui endavant tot l'ajut, encoratja
ment i col-1aboració per tal que les inieiatives que es prete
nen es puguin dur a terme a Cales Caves i quedin protegi
des . 

Pero, com li die, Sr. Febrer, tan soIs el fet que no s'ha
gi produ'it aquest desa!lotjament ens ha impedit dur enda
vant el tancament i la senyalització de Cales Coves. 

La ll-luSlTe Sra. Vice-presiLienta Primera substitueix el 
Molt Jl.luslTe Sr. PresiLient en la direcció del debato 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sra. Consellera. ¿Grupos parlamentarios que 
quieran in tervenir? 
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Dado que se ha presentado una enmienda a esta pro
posición no de ley, y antes de pasar a defenderla, tiene la 
palabra el Sr. Febrer. 

EL SR. FEBRER 1 GENER: 

Gracies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, em diu que 
m'he informat a l'Espasa-Calpe, no arriba a l'Espasa-Calpe, 
per tant, esta contestat en principi, pero a<tJ és anecdotic. 

El que pass a és que tal vegada no llegim la mateixa 
llei. Jo li vull recordar que l'Ajuntament d'Alaior pot ser 
que prengués un acord dia 9 de gener, acord que tene aquí, 
pero també li vull dir que el jutjat el va contestar dient que 
no és competent. Diu: "Atendidas las normas y atribuciones 
de competencw de los jueces de primera instancw e instruc
ción, no existe alguna que me faculte para la adopción de las 
medidas instadas por usted". fu evident que el jutge no pot 
actuar si no és per resolució judicial, per decisió de la 
CAIB instada per l'autoritat que té competencies, i qui té 
competencies plenes és vos te. 

Pero no és només a<tJ. L'Ajuntament d'Alaior va pren
dre aquesta resolució, pero el Consell Insular de Menorca 
que tal vegada per aquelles dates no comptava, dia 30 de 
mar« del 89 va comunicar a la Sra. Maria Antonia Munar, 
Consellera d'Educació, tota una problematica, va fer la ma
teixa carta a l'Ajuntament d'Alaior, que supos que va ser 
més receptiu, i també al Delegat del Govern. 

Hi ha una cosa molt clara, Sra. Consellera. El Reial 
Deeret 111/1986 que desenvolupa la LIei 16/1985, de 25 de 
juny, diu molt clarament el següent: "L'autoritat competent 
per a la protecció del patrimoni historie demanara per es
erit als govemadors civils la seva interven ció sempre que 
necessiti l'auxili de les forces de seguretat de l'Estat per ga
rantir el compliment de la LIei". Ho ha demanat mai aques
ta Conselleria? Ho ha demanat mai l'ajuntament, per es
erit? L'ajuntament no, l'autoritat competent, no la col· la
boració de l'ajuntament. 

Per tant, em mantenc i ratifie que en certa manera és 
una deixadesa d'una certa responsabilitat, no obstant aixo, 
la Conselleria ha fet coses positives, a Dios lo que es de 
Dios, y al César lo que es del César. La Conselleria ha fet i 
ha elaborat un inventari, sí senyor, i a la vista d'aquest in
ventari es demostren unes deficü~ncies. 

També tenc per aquí l'escrit que el Director General 
de Cultura va fer dient que hi havia un projecte de tanca
ment. També tenc aquí l'informe del Director del Museu, 
on, entre d'altres coses, diu que personalment "no veig que 
sigui la solució més idonia el tancament amb reixes de fer
ro" que nos al tres havfem proposat. 

Li vull dir una cosa, Sra. Consellera, per acabar aquest 
debat i entrar a l'esmena del Grup NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, tene un eserit del seu director general on 
entre d'altres coses diu que va dedicar l'any 1989 9 milions 
de pessetes per a I'illa de Menorca que em sembla que fe
ien referencia a la Basilica paleocristiana de Son Bou -des
coneixem si s'han gastat o no. Per altra part, la Conselleria 

ha dedicat un pressupost de 400.000 pessetes que es desti
naran a la neteja i manteniment deis jaciments arqueolo
gics de l'illa de Menorca. Si amb 400.000 pessetes per als 
cents de jaeiments arqueologics que té Menorca n'hi ha 
p,rou, la Cambra evidentment té la res posta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sr. Febrer. Tiene la palabra la Sra. Consellera 
de Cultura, Educación y Deportes. 

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ 1 ESPORTS (Maria Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sra. Presidenta. Sr. Febrer, no m'ha contestat 
a res del que li he dit, sinó que ha fet una nova intervenció, 
i en coneret el que jo clarament Ji vull manifestar és que si 
s'aconsegueix de part de la Oelegació del Govern, que és 
qui pot perque té la policia, desallotjar el poblat prehisto
rie de Cales Coves, la Conselleria es compromet a fer la re
cuperació, el tancament i la senyalització de Cales Coves. 

EL SR. PRESIDENT: 

Para defender la enmienda número 299/91, presentada 
por el Grupo NACIONALISTA I O'ESQUERRES, tiene 
la palabra su Portavoz Sr. López Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Oiputats. La pro
posieió no de llei que du a consideració el Grup SOCIA
LISTA ha de mereixer d'aquesta Cambra una analisi aeura
da, si ho feim aixf observarem, en base a la legislació vigent, 
que hi ha unes conculcacions ben cIares i concretes, en 
aquesta legislació, i unes actuacions que e~ Grup SOCIA
LISTA qualifica d'oeupacions iJ.legals i salvatges. 

Sens dubte, ho són, són iHegals, i quant al salvatgisme 
obviament entra dins el terreny de l'opinable, pero hem de 
ereure que les formes de vida en el segle XX, que duen els 
ocupants de determinades habitacions de l'epoca de I'Edat 
de Ferro, com ens han asseverat, són si més no dignes d'a
quest qualificatiu. 

De tota manera, els habitants, els troglodites del segle 
XX ten en a Cales Coves, concretament, un comportament 
molt diferent als troglodites del segle XX que observam a 
les Coves de Macarella. Per cert, aprofitaré per dir una 
qüestió que no se'ns hauria d'escapar. Si bé és cert que va 
ser l'any 31, en epoca de la República, i dins la República 
hi havia govern de dretes i govern d'esquerres, vull dir que 
assimilar esquerra a República és una simplificació histori
ca, té també un correlat amb un decret, si no record mala
ment del 1963, és a dir, en epoca del regim anterior al de
mocratic, que declarava les Coves de Macarella exactament 
igual, és a dir, monuments historico-arqueologics i, per 
tant, béns d'interes cultural segons la LIei 16/85, i objecte 
de tota protecció. 

1 parlant de protecció, ens hem de referir a la que ti 
correspon a l'Administració de I'Estat, que és subsidiaria 
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qua n no s'exerceix des de l'organisme competent, en aquest 
cas l'Administració autonomica; pero també dels ajunta
men18, els ajuntamen18 -diu- cooperaran o col·laboraran 
amb els organismes competen18. Pero els ajuntamen18 te
nen una funció basica, Sres. i Srs. Diputa18, la de vetllar 
perque no hi hagi actuacions d'obra damunt aquests béns, i 
ocupacions n'hi ha i és un objecte d'ordre públic, per tant, 
competencia de la Delegació del Govern. 

Pero també hi ha hagut actuacions amb consentiment 
exprés, no només de la Delegació del Govern sinó deIs ma
teixos alcaldes. Record que l'any 1982, el mes de juny, va 
sortir a la premsa de Menorca que el batlle de Ciutadella i 
el Delegat del Govern, en aquell moment el Sr. Julián 
Abad y Marigil, anaven a inaugurar les obres que s'havien 
fet a les Coves de Macarella, consisten18 en pica18, reixa18 i 
tancamen18 amb pare18 de mares i cimentat, i actualment 
els convid que vagin a veure a l'estiu com funcionen aques
tes instaHacions, per dir -ho d'alguna manera turístico-re
creatives, amb presencia de geleres, amb servei de cuina, 
amb televisió, tot aixo a un bé d'interes cultural. 

Nosaltres, el Grup NACIONALISTA I D'ESQUER
RES, donaríem suport a aquesta proposició no de llei del 
Grup SOCIALISTA, pero completant-Ia, dient que no es 
pot ser sectorial i pensar només amb I'Ajuntament d'Ala
ior, po18er perque l'Ajuntament d'Alaior té un determinat 
color polític, perque la realitat és igual a l'Ajuntament de 
Ciutadella amb les Caves de Macarella, i el color polftie és 
diferent. . 

Hem de ser justos i equanimes amb el tractament, i 
hem de dir ben clar, també, que les obres realitzades sense 
complir l'establert a l'article 23 de la Llei de Patrimoni 
Historie Espanyol, seran competencia deIs ajuntamen18, i 
els ajuntamen18 han d'intervenir en aquest tema. 

Jo, Sra. Consellera, si m'ho permet, li suggeriria que 
donas al Sr. Febrer un argument que té a les seves mans, i 
és que vostes no han fet per escrit, no s'han adr~t per es
crit, tal com mana el Decret 111 de l'any 86, a l'Administra
ció competent, a la Delegació del Govern, als governadors 
civils, facin-ho. Cantin papers i mentin barbes, i no se m'a
gafi el tema per l'anecdota. 

Si ho fan d'aquesta manera hauran actuat dins l'ambit 
competencial que els correspon, si no ho fan, sempre hi 
haura una excusa suficient i valida perque aquesta situació 
d'il-legalitat mantinguda sigui actuant. 

Cansell Insular de Menorca, subsidiariament responsa
ble de la disciplina urbanística; ajuntamen18 primer que 
to18, d' Alaior i de Ciutadella; Delegació del Govern per tot 
el que faci efecte a l'ordre públic; i obviament l'organitza
ció autonomica, la Canselleria de Cultura de les Illes Bale
ars, la Direcció General de Cultura, hi tenen tot a dir. Si 
aquestes entita18 públiques d'una manera coordinada no 
són capaces de donar una so lució civilitzada a aquest pro
blema que tenim plantejat, no d'ara, sinó de mol18 anys en
rera, perque les Caves de Macarella han estat tradicional
ment ocupades pel poble de Ciutadella, per la gent del po
ble de Ciutadella, pero no hi havien fet cap obra, ara sí que 

hi ha obra feta, si a~ havia estat aixf, el que no es pot per
metre de cap de les maneres és que amb el vist-i-plau d'au
torita18 civils es doni el vist-i-plau a la privatització, tanca
des amb candau i donat a uns senyors molt respectables i 
legítims pero, en definitiva, privatitzant aquestes instaHa
cions, instaHacions de l'Ectat de Ferro, que servien per in
humar i servien també d'habitacle, depen de quines siguin. 

Res més, Sres. i Srs. Diputa18, esperam que aquesta 
proposició no de llei permeti, amb l'afegit de la nostra es
mena d'addició, trobar un encaix correcte, real dins una po
lítica autonomica de protecció del territorio I de passada, 
també vull significar que moltes vegades són molt més peri
llosas determina18 interessos urbanísties que afecten aques-
18 jacimen18 arqueologies, que no aquesta gent que, lleuge
ra de roba i d'equipatge, sol viure a l'estiu a aquestes coves. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Por parte del Grupo Parlamentario MIXTO tiene la 
palabra el Sr. Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 

Gracies, Sra. Presidenta. Aquesta proposta no de llei 
pnlcticament té la seva gracia, perque to18 els grups sembla 
que estiguin d'acord amb la idea basica. La Cansellera no 
hi ha posat cap pega ni molt manco, sinó que s'ha vist que 
estava motivada per buscar també les solucions. Els ajunta
men18, almanco l'Ajuntament d'Alaior ha demostrat també 
que hi havia la mateixa iHusió per preservar aques18 lloes 
histories per a nosaItres, els menorquins. 

En definitiva, pel que veig i d'acord amb )'informe que 
ha donat el Sr. Febrer, es tracta només que hi havia un en
trebanc que era la capacitat de fer fora una gent que en el 
seu moment eren alla dins. Sembla ser que només faltava 
que per escrit la Conselleria ho demanés, i amb aquest sol 
fet ja hi havia prou motiu perque la Delegació del Govern 
de Menorca fes la feina que ningú no sabia com fer. 

1 ho die aixf perque a més a més és un tema, no d'ara 
sinó de fa temps, fins i tal jo havia donat informació i sem
pre ens troMvem amb un problema, no sabfem que era tan 
senzilla la solució. 

És curiós que justament el Conseller de Cultura de 
Menorca dugui la solució aquí, ja que crec que no té cap di
ficultat de tenir comunicació amb la Consellera per posar 
entre to18 dos fil a l'agulla i adoptar les solucions necessa
ries, amb les idees i els coneixement mutus, perque en defi
nitiva el tema es tracta d'aconseguir el bé que to18 desitjam, 
i no es tracta aquí de veure qui cau o qui no cau o qui ho 
ha fet bé o qui ho ha fet malament. Una vegada més es de
mostra que per damunt del bé general, aportant to18 ple
ga18 idees bones, aquí s'intenta veure qui falla per empe
nyer-lo i que caigui. 

Arriba18 a aquest punt, i pensant que hi ha voluntat 
plena tant per part dels ajuntamen18 com per part del Con-
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seU Insular, que aquí no deixa d'estar representat, i més 
que mai avui que el Conseller de Cultura ha parlat avui, i 
també amb el vist-i-plau de la Conselleria de Cultura d'a
quest Govern, crec que no hi ha més problema perque en 
definitiva soIs amb els camins que es puguin donar no és 
necessari fer més propostes sinó deixar que es faci la feina 
que s'ha de fer. 

Gracies Sra. Presidenta. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. SAURA y MANUEL DE VILLENA: 

Gracias, Sra. Presidenta. Sras. i Sres. Diputados. Es di
ficil empezar, a veces es más dificil acabar, y sobre todo es
ta proposición no de ley. 

Al Grupo SOCIALISTA vaya decirles que votarles 
que no es votarles que sí, y se van a extrañar. Pero eso ven
drá luego. 

Ha empezado el representante del Grupo SOCIALIS
TA diciendo que la izquierda escucha y la derecha no sabe, 
no lo sabe él. La izquierda escucha, la derecha hace, está 
acostumbrada a hacer desde hace muchísimos años. Y fije
se, Sr. Febrer, que usted precisamente ha citado nombres 
que no se califican como hombres de izquierdas, como el 
Sr. Fernández Miranda y otros que no he tenido ocasión de 
escuchar bien. 

No es electoralista esta proposición no de ley, mire, es 
su problema. Lo que &f puedo decirle es una cosa, desde 
luego no va contra la gente de derechas y le puedo asegurar 
que la gente que habita estas cuevas no se caracteriza preci
samente por votar a la derecha. 

¿Por qué estas cuevas? El Sr. López Casasnovas ha 
puesto precisamente el dedo en la llaga porque ha sacado 
un tema candente como es el de las Cuevas de Macarella. 
Yo le vaya sacar otro de un municipio en que la derecha 
tiene precisamente mayoría absoluta, de Alaior, otra vez, 
Son Bou. Las cuevas que están detrás de la Basílica paleo
cristiana son cuevas similares a las de Macarella en cuanto 
al tipo de ocupación, con unos cerramientos -y no nos due
len prendas al decir que es un municipio de la derecha, pa
ra que también ocurran estas cosas. El tema es general, el 
tema es mucho más que Cales Coves. 

Me maravilla que cuatro años llevando la Conselleria 
de Cultura en el Consell Insular de Menorca sea la primera 
vez que le oigo hablar de temas arqueológicos. Evidente
mente se lo ha preparado, pero la preparación de una pro
posición no de ley no tiene ninguna importancia, le agrade
cemos, eso sí, toda la historia que nos ha contado sobre las 
cuevas de Cales Coves, le ha faltado decir que no sólo eran 
necrópolis, sino como ha dicho el Sr. López Casasnovas, 
eran también habitáculos, cosa muy importante. 

Tengo que consumir mi tiempo y lo voy a tener que 
consumir, quizás porque me queda ya tan poco de estar, 
que a veces le toma uno gusto a estas cosas, y vaya hacer 
historia también, Sr. Febrer. La República, año 31, usted 
tendrá datos mejores que los míos porque yo no los he con
trastado, dice que se declara monumento histórico nacio
nal. Mire, hay una casa, una casita que se llama la única 
porque es la única que hay allí, que también es del año 31 
-o la solita, gracias, la solita-, se construyó durante la Re
pública, posiblemente al mismo tiempo que fue declarado 
monumento histórico nacional. Pero usted eso no lo dice, 
usted sólo dice lo que le interesa, nada más. Y el tema de 
las cuevas en Menorca es mucho más importante que el 
traer aquí una proposición no de ley. 

¿Por qué la Sra. Consellera tiene que dirigirse por es
crito al gobernador civil, hoy creo que se llama delegado 
del gobierno en la Comunidad Autónoma? Pues mire, yo le 
vaya decir que estoy con el Sr. López Casasnovas cuando 
dice que no tiene que dar pie a estas cosas, que escriba, es
toy totalmente de acuerdo con él, pero sin embargo la 
guardia civil estuvo en Cales Coves para intentar desalojar 
a los que las habitan, y no hubo ni un solo escrito de la 
Consellera de la Comunidad Autónoma. Por consiguiente, 
¿cómo quedamos, unas veces si y otras no? ¿Puede ir la 
guardia civil cuando quiera? Entonces no es necesario, no 
es una condición sine qua non, si es tan importante desalo
jar para el Sr. Febrer estas cuevas, ¿por qué no ha manda
do allf otra ve~ a la guardia civil, después de decir poco me
nos que la·mandó él? 

Hay que ser consecuentes y hay que ser ecuánimes en 
las cosas. 

He empezado diciendo que votar que no es votar que 
si. El primer punto, bueno, de entrada vamos a decir que 
referente a la enmienda vamos a votar que sí al tercer pun
to o punto c) de la enmienda, y vamos a votar que sí por
que es un punto que lo único que realmente significa es 
que hay que promover esto y hay que coordinarlo, y si las 
competencias las tiene la Comunidad Autónoma, lógico es 
que sea la propia Comunidad Autónoma quien lo organice, 
ya sea por el camino de un escrito al Delegado del Gobier
no, sea por el que sea, pero se tiene que hacer. Los otros 
dos puntos, Sr. López Casasnovas, son exactamente iguales 
que los de Cales Coves, por consiguiente si vamos a decir 
que no a los del Grupo SOCIALISTA, me temo que a los 
suyos también diremos que no. ¿Por qué? 

El primero porque si la Sra. Consellera admite que tie
ne que dirigirse y que se va a dirigir además y se incorpora 
en este sentido, no tendríamos ningún inconveniente en vo
tar afirmativamente, está claro. Pero si no, está claro que 
las fuerzas de seguridad del Estado todavía no pertenecen 
al Gobierno de la Comunidad. Por consiguiente, nosotros 
no podemos tomar estas acciones inmediatas, que es lo que 
dice la proposición no de ley. 

En cuanto al segundo punto, la Sra. Consellera me ha 
quitado la intervención, que por cierto era suya, es decir, 
no me ha quitado nada, se le ha devuelto lo que era suyo, y 
ha dicho muy claro, traduzco directamente, "una vez que se 
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produzca el desalojo, la Conselleria de Cultura, Educación 
y Deportes, tiene previsto dentro del programa de preser
vación de yacimientos arqueológicos ... " Por consiguiente, 
si está previsto, y muchos diputados que están aquí perte
necen a la comisión de hacienda y habrán visto los presu
puestos, y habrán visto los programas, y habrán visto actua
ciones y se habrán dado cuenta que está contemplado den
tro de un programa determinado; por consiguiente, el de
cirles que no es decirles que sí porque ya está en marcha es
te sistema, pero es más, la Sra. Consellera ha dicho muy 
claro que en el momento en que se produzca este desalojo, 
entra la Consellería que es cuando debe entrar. 

Por eso, en la primera parte estamos dispuestos a vo
tar que sí si se modifica poco más o menos, dice "La Conse
llería de Cultura se dirija a la Delegación del Gobierno pa
ra que lleve a cabo las acciones pertinentes", que es en defi
nitiva cumplir con el desarrollo de la Ley 16/85, nosotros 
no tendríamos inconveniente en votar que sí. 

y como he dicho votar que no al segundo es votar que 
sí, porque es de acción inmediata en el momento en que se 
desalojen estas cuevas, éstas y todas las demás. Gracias Sra. 
Presidenta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sr. Saura. Tiene la palabra la Consellera de 
Cultura, Educación y Deportes. 

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA, EDUCA
CIÓ I ESPORTS (Maria Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sra. Presidenta. Per agrair al Grup MIXT i al 
Grup del PP el suport que m'han donat. També al Sr. Ló
pez Casasnovas perque ha centrat molt bé el tema. I al Sr. 
Febrer dir-li que si el tema és enviar un escrit a la Delega
ció del Govern, no dubti en cap moment que el rebra, no hi 
ha cap inconvenient per part nostra i, sens dubte, el seu 
Delegat de Govern li agraira. 

EL SR. PRESIDENT: 

Tiene la palabra por parte del Grupo SOCIALISTA, 
el Diputado Sr. Febrer. 

EL SR. FEBRER 1 GENER: 

Gracies, Sra. Presidenta. Agrair en prineipi el suport 
que ens donen alguns grups a aquesta proposició no de llei. 

Contestant al representant del Grup POPULAR, li 
vull dir una cosa molt clara, en democracia i en aquest Par
lament votar que no és votar que no, i no hi ha d'altra ex
plicaeió, si el no ha de ser que sí, és una justificació que di
ficilment és injustificable. 

Jo no parlo aquí per continuar emprant els minuts d'a
questa Cambra, perque lene un temps i vull consumir tom, 
parlo perque crec que he de parlar i perque cree en l'espe
rit i en la forma de preservar aquest patrimonio 

A més, he de dir que no es tracta, Sr. Ricci, de dir que 
nosaltres presentam una proposició no de llei per fer la tra
veta, perque evidentment fent travetes no protegim ni pre
servam el nostre patrimonio El que mou aquesta proposició 
no de llei és precisament la preservació d'aquest jaciment. 

He de dir, Sra. Consellera, que no es tracta de desallot
jar els "ocupes", es tracta de preservar i tenir un projecte fi
del i realitzable, perque si dema voste escriu, com sembla 
que ha fara, i dema passat queden desallotjats, quina actua
ció fara la Conselleria? Li haurem de donar temps, evident
ment n'ha tengut molt de temps, amb 400.000 pessetes pe
rO sense projecte, perque amb quatre anys l'únic que ha fet, 
i li he alabat el gust, han estat les cartes arqueologiques. El 
que ens mou a nosaltres no és llevar els "ocupes", sinó la 
protecció del patrimoni. 

Per acabar, he de dir que respecte del Grup NACIO
NALISTA I D'ESQUERRES no puc acceptar l'esmena, no 
perque no estiguem d'acord amb ell, és evident que el nos
tre Grup presenta una proposició no de !lei referida a un 
punt coneret de la costa sud, que és Cales Coves, a més cre
im que és un monument amb prou entitat per meréixer una 
proposició no de llei, a rnés no s'esgota amb les seves sug
gerencies i esmenes tata la problematica de les coves, per
que aquí ha quedat ben cIar que podem parlar de les caves 
de Cala Galdana, del Pilar, de Son Bou i també de Macare
Ha. El que és evident és que nosaltres ereim que la nostra 
proposició no de llei mereix el respecte perque considerarn 
que té prou entitat. No obstant aixo, si presenten una altra 
proposició no de llei que agafi des de Macarella a Son Bou, 
el Pilar o el que sigui, li donarem supon; i si el seu grup no 
ha fa, evidentment, a una propera legislatura no tendrem 
cap inconvenient a donar-li suport o a presentar-la nosal
tres mateixos. 

. No obstant aixo, la Conselleria de Cultura té tata la se
va responsabilitat. 

El Molt Il·lustre Sr. President repren la direcció del debato 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debat, no, no li accepten l'esmena i no hi ha 
... Vol que es votí per separat, Sr. López i Casasnovas, és 
per aixo que em demana la paraula? 

Passam a votació la Proposició no de Llei 160/91, del 
Grup Parlamentarí SOCIALISTA, relativa a mesures de 
protecció aIs jaciments prehistorics de Cales Coves. 

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

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

Sres. í Srs. Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la votació: vots a favor, 22; vots en contra, 
27; abstencions, 4. Queda rebutjada la proposició no de llei 
que acabam de sotmetre a votació. 
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III.3).- PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM. 
196/91, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
SOCIALISTA, RELATIVA A PLA DE MEDI AMBIENT. 

1 passam al debat de la Proposició no de Llei registra
da amb el número 196/91, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, relativa a pla de medi ambient. Per part del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Benjamí 
Carreras. 

EL SR. CARRERAS 1 FONT: 

GrAcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Presentam 
aquesta proposició no de Uei amb la intenció que el Go
vern de la Camunitat Autonoma convoqui anualment un 
pla de medi ambient en coHaboració amb els conselIs insu
lars i eIs ajuntaments de les Illes. 

Aquest pla tendria com a finalitat principal implicar i 
comprometre totes les institucions, administracions deIs 
consells i ajuntaments, a efectes de millorar tot el que sigui 
sol, flora, paisatge, medi ambient i seIVeis de neteja. 

Les finalitats i els objectius d'aquest pla de medi am
bient estarien dirigits especialment a restitucions paisatgís
tiques, neteja de zones degradades, habilitació d'espais 
verds, plantacions d'arbres, campanyes de recollida selecti
va de ferns, acondicionament d'abocadors de ferns, Huita 
contra l'erosió del sol, protecció del subsol i deIs aqüífers, 
projectes de protecció d'espmes animaIs i vegetaIs, espe
cialment l'endemoflora, restitucions de parets seques tradi
cionals en eIs medis rurals, conseIVació de camins i via
ranys, especialment camins de cavalIs i peatonals. 1, apart 
d'aquests objectius, tots aquelIs que el Parlament o el Go
vern tengués a bé d'afegir, ja que poden ser ampliats. 

És un camp d'actuacions molt ampli, en el qual actual
ment no hi ha cap tipus d'inversió reglada ni organitzada 
des de les institucions públiques. 

Crec que aquest pla esta justificat especialment perque 
rompria en certa manera el concepte que tan soIs les inver
sions d'obres públiques, carreteres, claveguerarns, depura
dores, etc., són les inversions productives. Realment aquest 
tipus d'inversió també és productiu, són inversions que fo
menten la riquesa i igualment fomenten eIs Uoes de treball. 
Creim que la seva necessitat és prou justificada perque, des 
de les institucions públiques en aquest moment, encara no 
s'ha arreglat de forma regular cap tipus d'inversions desti
nades a materi~ de medi ambient i conserva ció del paisatge, 
i especialment inversions que reclamin la participació de 
tates les institucions. 

Llegint el pressupost del 91, el programa de la Direc
ció General de Medi Ambient de la Conselleria d'Obres 
Públiques i Ordenació del Territori, veim quins són 
aquests, i amb un programa de 35 milions de pessetes es di
rigeixen cap a la construcció d'una planta experimental de 
compost, estudi sobre meduses, plans de pedreres, etc.; pe
ro, 
aquesta proposició no de llei, no hi ha cap tipus d'inversió. 
Per tant, creim que és una necessitat i una conveniencia 

molt important. 

Fa poes dies, es varen presentar a Menorca -supós que 
també s'ha fet a la resta de les l11es- les conclusions del pla 
de marketing turístic per als anys 91-93 on es deixa cons
tancia que un deis problemes més importants que tenen 
aquestes illes és la po¡'¡ució estetica que és el punt més fe
ble de producte turístic de les quatre illes. Pensam que 
aquest pla podria constituir un instrument efica¡;; contra la 
po¡'¡ució estetica que aquest pla considera que s'ha de cor
regir. 

S'ha fet alguna cosa important per part del Govern de 
la Comunitat Autónoma, com és la convocatória del pla ex
traordinari d'inversions d'infrastructures turístiques, peró 
aquest pla possiblement ja no tendra més continu'itat, i si 
hem de ser sincers, aquest pla no abastara, no cobrira més 
que un deu per cent, com a molt, de les necessitats que te
nen les Illes de millorar l'aspecte estetic i també l'aspecte 
del medi ambiento 

Cal dir, com a aclariment, que el que es pretén és que 
aquest pla de medi ambient es reguli de forma similar a 
com es regulen els plans d'obres i serveis deIs consells insu
lars, és a dir, mitjan¡;;ant una participació d'una administra
ció superior, per dir-ho d'alguna manera, que seria el Go
vern de la Comunitat Autónoma, la deIs consells i la deIs 
ajuntaments que serien els que principalment presentarien 
els projectes d'obres o d'estudis. 

Aquests plans de medi ambient serien aprovats pels 
conseHs insulars, previ informe, naturalment, del Govern 
de la Comunitat Autónoma. 

Cal dir que per engegar aquests plans de medi am
bient, creim que seria suficient, en principi, amb unes mo
destes aportacions de la Comunitat Autónoma, peró la par
ticipació deis consells i deis ajuntaments es quatriplicarien. 
Per posar un exemple practic, si tan soIs el Govern de la 
Comunitat Autonoma a les illes menors aportas una quan
titat d'aproximadament 5 milions de pessetes, s'aconsegui
rien per a aquestes illes menors uns plans amb uns pressu
posts totals de 20 milions de pessetes. 

Finalment, hem de dir que aquests plans de medi am
bient són una experiencia que va iniciar el Cansell Insular 
de Menorca l'any 88 i que han donat uns resultats prou sa
tisfactoris dins la modestia que ells mateixos impliquen. 
Per posar un exemple practic, amb el pla del 1990 s'ha ini
ciat la campanya d'adquisició de campanyes de recollida se
lectiva de vidre i de pileres, i que entre el pla del 90 i el del 
91, l'illa de Menorca podra dir que és la primera que té co
berta totalment aquesta necessitat. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. Diputats deIs grups parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari CDS, té la parau
la el seu portaveu Sr. Quetglas. 
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EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr. President. Molt breument. Jo crec que la 
idea d'establir aquesta esp~ie de pla d'obres i serveis am
bientals és una bona idea, crec que realment l'atenció que 
la societat reclama sobre aquestes qüestions té una respos
ta adequada, modesta, pero crec que les aportacions mo
destes i les petites actuacions són les que a la llarga fan les 
reformes importants, profundes i transcendents de l'activi
tat política. 

Tal vegada, l'única objecció seria sobre l'oportunitat 
d'aquesta proposiciÓ, acabam la legislatura i fer una propo
sició demanant al Govern una actuació anual en aquests 
moments, no sembla molt escaient, tal vegada aixo és més 
propi d'un programa de govern o d'una iniciativa a prendre 
a principi de qualsevol legislatura; pero tenint en compte 
aquesta limitació i com a actitud testimonial sobre la iden
tificació del nostre grup amb el fons del que proposa la 
proposició, el Grup Parlamentari CDS donara suport a la 
iniciativa socialista encara que mantenim aquesta reserva 
respecte de l'adequació al moment historie oportú de la se
va formulació. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentan NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, té la paraula el Sr. Mayol. 

EL SR. MA YOL 1 SERRA: 

GrAcies, Sr. Presiuent. Nosaltres no fixarem postura en 
aquest tema, perque crec que l'hem fixada alllarg deis tres 
anys i mig de la legislatura. 

Li he de comentar, Sr. Carreras, que l'acompany amb 
el sentiment de veure amb quina atenció la Cambra ha se
guit la seva intervenció, una interven ció absolutament posi
tiva i que s'ha escoltat com darrerament s'escolten també 
els debats de cultura, d'una manera minoritaria, amb una 
falta d'atenció evident, aquí no escoltaven gairebé més que 
els portaveus que havfem d'intervenir, cosa que em pareix 
molt llamentable, pero al cap i a la fi demostra l'actitud 
que es té cap al medi ambient en aquesta Comunitat Auto
noma. 

Hem llamentat insuficiencies, hem proposat esmenes i 
iniciatives, hem denunciat la polftica de medi ambient.j 
hem vist, com cada any, que els pressuposts de medi am
bient de la Comunitat disminueixen, i aixo demostra que 
aquest pla que voste proposa que és absolutament necessa
ri, que seria una manera de compensar aquesta falta d'aten
ció per part del Govern amb d'altres institucions, com són 
ajuntaments i consells insulars, obligaria, i aixo seria tal ve
gada el més positiu, a una reflexió previa, a determinar i fi
xar objectius clars amb les actuacions ambientals, a posar 
fites i a preveure inversions, i a no continuar la polftica 
d'improvisacions i publicitat que es fa fins ara. 

Algú ha posat en qüestiÓ l'oportunitat d'aquesta inicia-

tiva, i jo l'he de felicitar per la seva oportunitat. D'aquf 
poes dies entrara en vigor la Llei d'Espais Naturals i d'Inte
res Paisatgístic de les Illes Balears, d'aquf poes dies per tant 
es notara més que mai la falta que hi ha de política ambien
tal en aquestes illes, perque de les experiencies que tenim 
hem d'intuir que el futur de la Llei d'Espais Naturals sera 
similar a la Llei de Normalització Lingüística o a la Llei 
d'Ordenació del Territori quant a les directrius d'ordenació 
territorial; és a dir, sera una llei incomplida pel Govern de 
la Comunitat Autonoma, cosa que és molt preocupant. 

Si el Govern pensa actuar, si pensa introduir algun 
canvia a la situació actual, és ben hora que crel els instru
ments administratius i economies per fer-ho, i aquesta pla
nificació d'actuacions amb la proposta que ens du avui el 
Grup SOCIALISTA és totalment positiva, perque fer una 
participació oberta de distintes institucions que segur que 
tenen colors polfties diferents, implicaria que a la fi el medi 
ambient sigui, com seria desitjable, un punt d'acord entre 
dreta i esquerra, i no un punt de discrepAncia continuat. 

Gracies Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el seu portaveu Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 OR TEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Sras. i Sres. Diputados, presen
tes, como he dicho alguna vez, Sras. i Sres. Diputados pre
sentes, porque a los ausentes no les podemos dirigir la pa
labra. 

Yo no soy tan pesimista como el Sr. Mayal, Sr. Carre
ras, no soy tan pesimista, aunque comprendo que él cuando 
empezó a hablar era el único representante de su grupo 
que se estaba escuchando, y comprendo que haya tenido un 
momento de desfallecimiento, y que lo haya hecho inme
diatamente extensivo al Gobierno, porque resulta que co
mo sus compañeros de grupo no le escuchaban, la culpa la 
tenía el Gobierno que no aplicaba la Ley de Normalización 
Lingüística y no va a aplicar tampoco la de Areas Natura
les, por lo visto. 

Pero no nos pongamos tan trágicos, porque la pro
puesta que traen ustedes aquí la encontramos francamente 
interesante, nos parece una buena idea aunque ahora mati
zaremos algunas cosas. 

Lo primero es que hay que reconocer y decir que gran 
parte de las cosas que aquí se citan que se podrían incluir 
en este plan, se están haciendo, las vienen haciendo las di
versas administraciones, todas las administraciones, la Ad
ministración del Estado hace algunas de estas cosas -no 
muchas en Baleares, pero algunas sí-, la Administración de 
la Comunidad Autónoma hace un montón de esas cosas, y 
las Administraciones de los Consells Insulares, cada uno en 
su isla también intervienen en algunas cosas de estas, y de 
otras que aquí no se citan, e igualmente las hacen la<; admi
nistraciones municipales. Podr[amos citar las limpiezas, to-
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da clase de limpiezas de espacios de todo tipo, las planta
ciones, la protección de acuíferos, la protección de espe
cies, restituciones de paredes de manpostería, etc. 

Sin embargo, es evidente -y por eso decimos que en
contramos interesante la proposición- que se pueden hacer 
y fomentar más y mejores actuaciones, y creemos que en 
ese campo se puede desarrollar también una cierta labor 
coordinadora que puede ser útil. 

Pero para eso, nosotros creemos que esta idea que us
tedes plantean aquí sería importante llevarla más lejos y 
buscar ayudas financieras en Madrid, ayudas financieras en 
el Gobierno central, concretamente estoy pensando en el 
Ministerio de Obras Públicas, estoy pensando en el Minis
terio de Administraciones Públicas, en el Ministerio de A
gricultura y tal vez en algún otro departamento del Gobier
no central. Con la colaboración de todos los ministerios, la 
ayuda financiera de Madrid, la ayuda por parte del Gobier
no de la Comunidad, lo que puedan poner los consell insu
lares y los ayuntamientos, creo que sí podría hacerse un 
plan de actuaciones medioambientales cuya gestión, a nues
tro juicio, debería corresponder a los consells, de forma si
milar se nos ocurre -y se nos ocurrió al leer la propuesta 
que ustedes hacían y que hoy traen aquí-, al funcionamien
to de los planes de obras y servicios o de los planes de ins
talaciones deportivas. 

Usted ha hecho alusión a que efectivamente se hacen 
planes de este tipo, no ha citado estos concretamente, pero 
son planes típicos que vienen haciéndose tradicionalmente 
por los consells insulares y por las diputaciones, y que posi
blemente en este apartado encajaría perfectamente la crea
ción de un plan de actuaciones medioambientales. 

Para ello nosotros proponemos, vamos a proponerles a 
todos una enmienda transaccional que esperamos sea apo
yada por todos los grupos. Esta enmienda evitaría funda
mentalmente cargar, como la proposición en su actual re
dacción consigue, todo el peso financiero de este posible 
plan que con carácter anual se podría montar en el futuro, 
cargar todo el peso financiero en la Comunidad Autónoma, 
en los consells o en los ayuntamientos suficientemente aho
gados por la falta de recursos, y de esto creo que no tengo 
que hablar aquí demasiado, porque desgraciadamente este 
fenómeno de la falta de recursos, tanto en la Comunidad 
Autónoma -de hecho aquí hemos visto hace poco los pre
supuestos para el afio 91 de la Comunidad y por consi
guiente no tengo que afiadir nada al respecto- como en los 
consells insulares -¿qué voy a decir de los consells insula
res? La verdad es que no conozco con detalle el tema en el 
Consell Insular de Menorca ni en el de Eivissa-Formente
ra, pero sí en el ConselI Insular de Mallorca, donde los pro
blemas de financiación son enormes. En cuanto a los ayun
tamientos, estamos rodeados de ayuntamientos que se que
jan igualmente de esa insuficiencia financiera para actua
ciones en general en temas de inversión. 

Por consiguiente, nosotros proponemos una enmienda 
transaccional que tengo aquí para dejarle al Presidente y 
que ahora voy a leer. Dirfa: "El Govern de la Comunidad 
Autónoma solicitará del Gobierno central una ayuda finan-

ciera destinada a la convocatoria anual de un plan de me
dio ambiente por los consells insulares, con la participa
ción del propio Govem y de los municipios, para la protec
ción y conservación del medio ambiente y del paisaje". 

Como puede verse, la propuesta respeta el sentido y la 
intencionalidad de la del Grupo SOCIALISTA, e incorpo
ra dos cosas fundamentales: una, la colaboración del Go
bierno central en la financiación, sin excluir la del Govern 
de la Comunidad Autónoma, además se trata de una ayuda, 
no se pide la financiación por parte de Madrid del cien por 
cien, no se trata aquí de pedir cosas imposibles, sino una 
ayuda financiera que pueda servir por lo menos para poner 
en marcha estos planes; y otra, la segunda cosa importante, 
es que la convocatoria la harían los consells insulares, no el 
Govern de la Comunidad, sino los conseIls insulares al 
igual que los planes que antes mencionaba, los planes tra
dicionales de obras, de servicios, deportivos, etc. Y ello 
además, creemos que está en la linea de apoyar las activida
des de los consells y fomentar el ejercicio de sus competen
cias, lo que en este caso en que la problemática tiene, a 
nuestro juicio, un claro ámbito local y está fuertemente in
terrelacionada con la actividad municipal, nos parece im
portante y fundamental. 

Dejo la propuesta de transacción al Sr. Presidente. Na
da más y muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Carreras, per, entre d'al
tres coses, dir si accepta O no accepta l'esmena transaccio
nal proposada pel Grup Parlamentari POPULAR. 

EL SR. CARRERAS I FONT: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En primer 
lloc, volem dir que no acceptarem l'esmena transaccional. 

No l'acceptarem perque pensam que és una sortida 
que ha volgut cercar el Grup Parlamentari POPULAR, per 
no donar un suport real a aquesta proposició no de \lei. He 
de dir al Sr. Portaveu del Grup POPULAR que no li po
dem donar suport perque, precisament, el Ministeri d'O
bres Públiques, el MOPU, a través de la seva Direcció Ge
neral de Medi Ambient, rCONA. té establerts de forma sis
tematica uns programes de convenis per a les comunitats 
autonomes als efectes de dur endavant programes de medi 
ambient i actuacions d'aquest tipus. 

" 

En aquest sentil, cal dir, que rúnica comunitat autono
ma del país qu.e té un conveni d'aquest tipus establert amb 
rCONA. un conveni sobre vida silvestre, és precisament la 
Comunitat Autonoma de les IlIes Balears, per la qual cosa 
creim que els hem de felicitar, a pesar que des del Consell 
Insular de Menorca, i aprofit l'avinentesa de poder-ho dir, 
hem soHicitat a través de la Conselleria d'Agricultura que 
aquest conveni es fes extensiu en relació al programa d'ac
ció continuada del pla especial de I'Albufera des Grau de 
l'illa de Menorca, fa un any que ho vam propasar i encara 
esperam resposta de la Conselleria d'Agricultura i Pesca. 
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Creim que és un programa, un pla de medí ambient 
que ha d'estar estrictament cenyit a les actuacions de les 
institucions d'aquestes illes, perque, com tots vostes saben, 
el Govern de Madrid no té establert cap tipus d'actuació en 
aquests plans, la qual cosa significaria que s'hauria de crear 
una figura que no esta creada, i pensam que aquest no és el 
lloc oportú per establir-ho. Creim que, al final, aquesta 
pro posta d'esmena transaccional és una sortida que ha in
tentat el Govern per no donar un suport efectiu a la nostra 
proposició no de llei. 

En definitiva, vull donar el nostre agralment als grups 
parlamentaris que han anunciat el seu suport, i esperem 
que ho puguem treure endavant. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votacio la Pro
posició No de Llei núm. 196/91 del Grup Parlamentari SO
CIALIST A, sobre el pla de medi ambiento 

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? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 25; vots en contra, 
26; abstencions, cap. Queda rebutjada la proposiciÓ no de 
llei que acabam de sotmetre a votació. 

IV.- MOCIÓ RG.E. NÚM. 281191, PRESENTADA 
PEL GRUP P ARLAMENTARI NACONALISTA 1 D'ES
QUERRES, DERIVADA DE LA INTERPEL·LACIÓ R 
G.E. NÚM. 116191, RELATIVA A LÍNIES D'ACTUACI 
Ó DEL GOVERN EN MATERIA ECONÓMICA 1 SO
CIAL ARREL DE L'ACTUAL CONJUNTURA BELLI
CA 

1 passam al punt IV i darrer de l'Ordre del Dia, que fa 
referencia a la Moció registrada amb el número 281191, 
subscrita pel Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES, derivada de la Interpel·lació número 116/91, 
sobre línies d'actuació del Govern en materia economica i 
social arrel de l'actual conjuntura bel-lica. Per defensar 
aquesta Moció té la paraula el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Aquesta 
guerra que en principi sembla que ha acabat ens situa da
vant un terreny economic i social que per a gent com la del 
nostre Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES no és cap qüestió nova, sinó que és un conjunt 
de qüestions o tematiques sobre les quals hem treballat i 
reflexionat, jo diria que des que hem ocupat els escons d'a
quest Parlament. 

Pero és ben cert que la guerra ha fet que surtin a debat 
públic, que surtin reflexions i programes bastant diferen-

ciats del que habitualment es feia. Parlavem en aquest Par
lament el dia de la interpel-lació d'un conjunt de temati
ques, i n'hi havia una a la qual varem tractar amb més pro
funditat, la qüestió turística, i ternem el dubte de si la guer
ra afectaria amb un augment de turistes potencial o no. Les 
dades del Govern, del Conseller de Turisme eren dubtoses 
en aquell moment, avui per ventura serien unes altres, pero 
el tema, evidentment, no és per a nosaltres només una 
qüestió de nombre de viatgers, de nombre de turistes que 
puguin venir o puguin deixar de venir, i d'una situació amb 
overbooking o sense que es pugui donar l'estiu que ve, sinó 
que aquesta guerra a un país, a un territori lleugerament a
llunyat, pero no tan allunyat a un món internacionalitzat, 
ha fet que a tota Europa el debat economic i social és rea
vivi i se cerquin vies propies, sortides a problemes estructu
rals que es tenen o que es creu que es poden tenir. 

Per a nosaltres no seria en absolut justificable que des
prés d'aquest conflicte no abordassim tot un conjunt de 
qüestions que hem intentat sintetitzar en set apartats en 
aquesta moció. 

El primer és insistir una vegada més que, a mesura que 
es pugui, s'ha de treballar per a la diversificació de l'econo
mía de Balears, diversificació per equilibrar, i equilibrar el 
que sigui possible equilibrar. Es ciar que indústries no con
taminants, artesania i agricultura són qüestions no noves 
deIs debats d'aquest Parlament, pero si noves quant a una 
actuació governamental que no ha activat aquest tipus de 
plantejaments economics que nosaltres desittaríem que 
s'activassin. 

És també més que evident que el Govern, en el mo
ment en qu~ acaba la legislatura, sis mesos abans, ens llan
~ uns projectes de pare tecnologic i de pare d'innovació 
balear, ens parla de tecnologies per a la qualitat de vida, 
projecte que nosaltres creim interessants, positius, pero 
que s'han de concretar a curt termini. 1 ens preocupa que el 
fet que s'hagi llan~t sis o set mesos abans d'acabar la legis
latura, no sigui més que un globus i que, en definitiva, no 
hi hagi darrera la concreció adequada. 

El nostre va grup va ser l'introductor d'aquestes idees i 
d'aquests plantejaments fa ja dos anys, sobretot qua n deiem 
al Govern que ens preparas alternatives davant l'Acta Úni
ca Europea, que es fessin els estudis i les actuacions neces
saris derivades d'aquests estudis. És arrel d'aquesta preocu
pació constant deis nacionalistes i d'esquerres que pensam 
que sorgeixen alternatives, pero que el que cal fer en aques
ts moments és concretar-les rapidament. 

A més a més d'aquestes qüestions purament economi
ques o economicistes, vénen qüestions que per a nosaltres 
són greus, importants i quasi de principis etics i de princi
pis filosofics. La integració de la immigració i el rebuig de 
la xenofobia són deures d'aquesta institució, és un deure 
del Govern impulsar programes i actuacions concretes. No 
hi ha dia, i ho deiem a la interpel·lació, o millor dit no hi 
ha setmana que no ens arribin a les persones que volem es
tar obertes a les problema tiques socials i a les distintes sen
sibilitats humanes d'aquestes i!les, que no ens arribi -repe
tesc- qualque problema derivat de qüestió immigratoria o 
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fins i tot en ocasions de qüestió de xenofobia. 

Per tant, ens pareix que aquesta guerra, la situació ac
tual, ens resitua, ens col· loca en disposició de defensar la 
necessitat de programes interinstitucionals precisament 
destinats a aquests objectius: integració de la immigració i 
rebuig de la xenofobia. 

Per altra banda, aquesta guerra també ens ha duit a 
una problematica que, al marge deIs debats sobre la raó de 
ser o no de la guerra, el que és evident és que s'ha fomentat 
una deseducació respecte deis principis de la pau, respecte 
deis principis pacifistes. Aixo és indubtable si analitzam 
d'una manera crítica, una altra cosa és si no volem cap ana
lisi crítica de la realitat, pero si des d'una optica d'analisi 
crítica analitzam des de mitjans de comunicació social fins 
a declaracions de capdaventers polftics, de capdaventers 
institucionaIs. 

1 nosaltres alabavem aquí la intervenció del Conseller 
de Turisme que precisament havia situat el tema en termes 
de pau i no en termes de guerra, pero la veritat és que l'e
ducació per la pau ha rebut una forta punyalada i l'ha rebu
da d'una manera clara i contundent. És per aquí que a no
saltres ens pareix que, si més no, el Parlament de Balears i 
el Govern en conseqü~ncia haurien d'escoltar aquells edu
cadors, aquelIs pacifistes, aquelIs estudiants de baxillerat 
que s'han manifestat pels carrers de totes les Illes Balears i 
Pitiuses en demanda de la pau; i per tant, lligar programes 
que el GQvern té a través de la Direcció General d'Educa
ció, que en té una s~rie, amb l'objectiu de l'educació per la 
pau. Ens pareix avui més que mai clara i positiva aquest ti
pus d'actuació, i a la vegada actuació necessaria i didactica, 
no actuació contundent en termes d'execució política, ja sa
bem que aixo pot ser objecte del despreci més contundent 
per a aquells que entenen la política sense una dimensió fi
losofica, pero el que és evident és que l'educació per la pau 
avui és un crit que nosaltres tenim molt dins nosaltres i 
que, en conseqMncia, creim que és bo que ara el plante
gem, al marge de derrotes, victóries i de causes de la guerra 
que en principi sembla haver acabat. 

Per altra banda, tothom sap que una s~rie de conflictes 
en el mÓn del treball, concretament al sector del turisme, 
de l'hosteleria, estan sorgint, i amb raó o sense es produei
xen algunes regulacions d'ocupació, algunes idees respecte 
de reduir plantilles i, en definitiva, resituar eertes empreses 
turítiques. 
aquestes regulacions de l'ocupació, en principi dic que no 
ho sabem,.peró el que sí crec és que el Govern, en cas que 
es produeixin, ha d'actuar si més no de mediador, perqu~ el 
Govern és qui sap com va la temporada, com pot venir i la 
raó o la no raó respecte d'actuacions patronals que de ve
gades aprofiten qualsevol conjuntura per fer actuacions 
que sempre solen ser antisocials. 

Per altra banda, el nostre grup creu que els pobles de 
les Balears en aquests moments haurien de cooperar amb 
un pla d'ajuda humanitaria destinat a la població civil afec
tada a l'area de la guerra del Golf, a tota l'area, a tots els 
palsos afectats d'una manera bastant greu segons les dades 
de qu~ disposam avui per avui. Ajuda humanitaria destina-

da a la població civil és una cosa que podem fer bé amb 
ajut económic, bé amb ajut d'activitat, de persones civiIs, 
de la sanitat, etc., que hi puguin cooperar. Ens pareix, per 
tant, que és un objectiu minim de solidaritat internaciona
lista el que avui plantejam en aquest Parlament respecte de 
tota la població civil afectada a rarea de la guerra. 

Com és natural, el punt que fa set el retira m del debat 
i la votació, perque és el que parlava de l'objectiu de la pau 
a través de la via diplomatica. Ens pareix que després de la 
lli0 i després del que ha succe'it, evidentment el punt set 
no seria objecte de debat ni de votació. Ho era el dia que 
presentarem aquesta moció, día 22 de febrer, pero no avui 
quan tots sabem un poc com ha acabat o com esta a punt 
d'acabar el conflicle. 

Insistir-los, Sres. i Srs. Diputats, que els nacionalistes i 
d'esquerres quan hem plantejat aquests sis punts, que van 
des de díversificació económica, integració de la immigra
ció i rebuig de la xenofobia, educació per la pau, interven
ció del Govern a través de lurisme i treball en temes de re
gulació d'ocupaeió fins a ajuda humanitaria a la poblaeió 
civil, senzillament complim amb el nostre deure. Seva és la 
paraula i seva és l'actuació del Govern, si és responsable. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. Portaveus deis grups parlamentaris que vulguin in
tervenir? Té la paraula el Sr. Vice-president del Govern. 

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

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Intentarem, també 
li pue assegurar Sr. Serra que el Govern compleix amb el 
seu deure, tal com ho entén, i assumeix la seva responsabi
litat. 

Per aixo, el Govern, en aquest cas i en tants d'altres, 
puja a la tribuna per donar res posta a les qüestions que 
aquí es plantegen. 1 pel que pertoca al seu portaveu del 
Govern, en aquest cas concret li vull donar una resposta el 
més rigofOsa passible, encara que qualque vegada i més 
amb aquestes circurnstancies, un té la temptació de pujar a 
aquesta tribuna i demanar-li que retiri aquesta moció. Pero 
no ho faré. 

El tema de la guerra que comen~ dia 2 d'agost de 
l'any 1990, amb la invasió d'Iraq dins Kuwait, ens ha preo
cupat a tots, a tots . 1 no només ac;Q, sinó que jo per entrar 
dins cadaseun d'aquests punts li faré una petita síntesi, que 
tal vegada per sintetitzar massa no sera massa rigorosa, pe
ro sí cree que es taquen uns punts fonamentals que es va 
plantejar tat el món. La preocupació del món, i per que no 
dir-ho, tal vegada la preoeupaeió més forta del món occi
dental que depenia molt més d'aquest cont1iete eomen<rat 
pel dictador Sadam Husseim, va ser ni més ni manco que 
aquesta ínvasió que plantejava un futur ineert. 

Si han fet un seguiment de tat el conflicte des de día 2 
d'agost -i eregui que jo l'he fet i li ho pue demostrar quan 
vost~ vulgui, amb tota una serie de retalls de premsa i un 
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seguiment puntual de noticies que moltes vegades ens teien 
perdre hores de son, pero que en definitiva ens tenien da
vant la televisió per saber com anava aquest conflicte-, des 
d'un primer moment es va parlar de si a<;ü suposaria una 
tercera crisi a nivell mundial, comparable a la del 72, 73 i 
79, pero es va veure que a<;ü no tendria en principi, encara 
no havia comen<;at -estic parlant deIs inicis-, les conseqüen
cies d'una crisi tan forta com les esmentades abans. Perque 
es tenia la certesa i la seguretat del compliment de les reso
lucions de les Nacions Unides. No importava tant -estic 
parlant del conflicte, Sr. Serra, per després poder rebatre 
aquestes propostes que fan aquí i que no tenen res a veure 
amb el conflicte ni amb la interpel'lació que es va plantejar 
a aquesta tribuna, aquesta és una altra moció, no té res a 
veure amb el bessó de l'assumpte perque res del que plan
teja aquesta moció no és conseqüencia del conflicte del 
Golf persic. La meva responsabilitat fa que ho hagi de dir. 

Per a no a11argar, perque que a<;ü no li interessa, si a 
nivell mundial hi havia una preocupació i també a nivell de 
I'Estat espanyol, a Balears aquesta preocupació també exis
tia i es va actuar en dues vertents, sobretot perque la nostra 
economia és una economia oberta cap a l'exterior i, per 
tant, fn\gil. Oberta cap a l'exterior en materia turística, per 
una part; i en materia d'indústria, per una altra; perque 
s'ha de tenir en compte que la nostra indústria, els produc
tes de la nostra indústria fonamentalment tenen sortida en 
tant que tenen sortida de cara a l'exterior, de cara a l'expor
tació. 

Es va fer una comissió de seguiment, s'estudiaren, a 
través d'Economia i Hisenda, quines podrien ser aquestes 
implicacions i a veure si havíem de prendre mesures i si les 
podfem prendre i quina relació tendrien amb la reactivació 
de la nostra economia, en cas que es ves afectada per 
aquest conflicte, tenint en compte que la nostra economia 
depen, com depenen totes les altres economies, de factors 
de cada vegada més externs que no interns. 

Per tant, poca cosa es podia fer, només analitzar qui
nes podrien ser les conseqüencies si aquest conflicte tenia 
un final d'una manera, o tenia un final d'una altra manera. 

Per altra banda, es va crear, li va dir el Conseller de 
Turisme, es va posar en marxa un gabinet de seguiment de 
crisi per tot alió que afecta principalment el turisme. Més 
endavant varen sorgir una serie d'informacions molt espe
ran<;adores, gens interessades, perque provenien deIs orga
nismes internacionals, com pugui ser el Fons Monetari In
ternacional que deia precisament que aquesta crisi, aquest 
eonfliete en prineipi, a mig termini, no es preveien unes 
conseqüencies de crisi com les de la erisi del 79. 

A<;ü fa que des de les Illes Balears, l'únie problema o 
un deis problemes que hagués pogut tenir més repercusió 
dins la nostra comunitat autonoma, hagués estat si aquest 
conflicte s'hagués allargat, és a dir que si en tost d'haver 
acabat com ha acabat, hagués acabat d'aquí tres o quatre 
mesos. A<;ü també se li va explicar en aquesta tribuna, no 
sé si el va convencer el Conseller de Turisme el dia de la in
terpel·laeió, la qual cosa significa que ens hem pres el tema 
seriosament, i en aquell mateix moment li va dir i va anun-

ciar que si el conflicte acabava el mes de febrer o a princi
piis del mes de mar\;. podríem tenir -entre cometes- una re
lativa pero bastant justificada esperan<;a que la temporada 
turitica de les lIles Balears seria bona, que tendria una re
cuperació. Dit a<;ü amb termes aixf de freds, perque s'ha 
d'afegir, no vull que després es canvitn les paraules, que la 
primera expressió que va sortir d'aquest Govern va ser que 
no ens feia cap gracia ser les sangoneres d'aquest conflicte 
beHic i que aquí poguéssim estar contents i cantar victoria 
perque gracies a a<;ü tendrem una bona temporada. No és 
aquest el tema, no és a<;ü que tractam. 

Per tant, en aquest moment prendre mesures especta
culars és totalment impossible. Primer de tot, fitxi's vos te si 
la cosa estava tan interrelacionada, que els paquets turístics 
s'havien reservat sense fer la confirmació definitiva i ningú 
no comprava les seves vacances d'una manera definitiva. 
No sé si voste ha llegit darrerament les informacions de les 
agencies de viatges, fins i tot de Balears cap afora, l'incre
ment que han tengut des que s'ha acabat el confliete. I cre
guí que quedaría molt bé que li digués, no, nosaltres tenÍ
em previst tot a<;ü i ja hav1em posat els mecanismes en 
marxa per fer ofertes de paquets turístics perque es com
prassin més. Fals. A~ ho ha duit precisament aquesta di
namica internacional que esta interrelacionada i amb la 
qual nosaltres hi podem fer molt poc. 

Pero passem als punts molt rapidament. A la moció, 
en tot cas, el que havíem de debatre era el fons d'aquest 
conflicte, quina postura adoptava cada grup polític, encara 
que testimonial, en aquest Parlament; i la verítat és que jo 
em pensava que avui aquí, amb la moció vaig veure que no 
era el mateix, pensava que el que voste faria seria al revés, 
retirar els sis punts primers i quedar-se amb el darrer per 
ter un debat, per ter el debat en aquest Parlament, com hi 
va haver el debat ahir al Parlament nacional -que no vaig 
poder seguir en directe, pero s1 en diferit, fins a les dues de 
la matinada-, on es va tractar el tema de la participació es
panyola. Jo li recoman que vegi les intervencions que va te
nir, no vull dir el seu grup perque no tenen representació 
a11a, pero sí representants que més o manco podrien estar 
dins la seva corda, i se'n ternera de quin paper va jugar l'Es
tat espanyol, perque teníem ben ciar, amb les definicions, 
que poc podia influir en les repercusions economiques i in
ternes del nostre país. 

1 voste aquí ens du el debat a l'inversa. No és aquest el 
debato Si realment aquí s'ha de fomentar una economia 
-que s'ha de fomentar- orientada a diversificar, I'economía 
de les Illes Balears, tant s'havia de fer abans, com ara, com 
després. No és com a conseqüencia de. 

Si el Govern ha de concretar a curt termini el projecte 
de parc tecnolOgic i el de parc d'innovació balear, tant era 
abans, com ara, com sera després. No és conseqüencia del 
conflicte ni de la seva resolució. 

Si el Govern de les Illes ha d'impulsar un programa 
institucional destinat a la integració de la immigració i al 
rebuig de la xenofobia, tant era abans, com ara, com des
prés, tal vega da més abans perque n'hi havia més, d'immi
gració, que no ara. Ara no n'hi ha tanta, no die que no sigui 
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necessAria, peró els fets són els fets. 

1 aro podrlem seguir amb els dos punts que queden. 

Un punt com el cinque -deixaré el quart per al final-, 
no és la primera vegada que ve aquí, que s'ha d'actuar a tra
vés de les Conselleries de Treball i Turisme com a media
dor en els conflictes actuals de regulaciÓ. Bé, en principi, -
s'ha de determinar quins conflictes sÓn, si n'hi ha en aquest 
moment. 1 l'oferta de ser intermediaris a intervenir ha estat 
sempre posada pel Govern de la Comunitat Autónoma da
munt la taula, sempre, tant per la Conselleria de Turisme 
com per la Conselleria de Treball, tot i saben vostes que no 
tenim cap tipus de competencia en aquesta materia, pero sí 
hem estat disposat a intervenir. 

Quant al punt sise, "El Govern de les IlIes Balears pro
maura un pla d'ajuda humanitAria destinat a la població ci
vil afectada a l'area de la guerra del Golf Pérsie". A<;Ó escrit 
esta molt bé, no hi ha cap dubte. Concretar aquest pla d'a
juda humanitaria, a mi m'hagués agradat que voste l'hagués 
concretat. Per exemple, Ji posaré un cas, deIs 38 milions de 
pessetes que hi ha en els pressuposts de la Comunitat Au
tanoma destinats a ajudes al tercer món, que enguany no es 
faci cap tipus d'ajuda i es remetin aquests 38 milions de 
pessetes a la zona del Golf persic. Hagués pogut ser una re
solució, voste dÓna una sortida, i sap que amb aquests 38 
milions, a la zona del Golf Persie poca cosa podem fer. A 
més a més, encara li he de dir una altra cosa, en aquests 
moments, i és ver que estan necessita~ de molta i malta 
ajuda, no és manco cert que la consciencia internacional . 
també és molt més forta i que rebran moltes ajudes inter
nacionals i moltes ajudes de diferents nacions i, aixo no 
obstant, coses que són de fet, com puguin esser missions 
per Africa, els nins saharauis, missions a Sudamerica o a la 
India, no hi haura cap moviment internacional que faei que 
hi hagi una afluencia massiva de capital, medicines i perso
nal. Jo crec que nosaltres som solidaris amb tates les vfcti
mes del Golf Persic, amb la població civil, pero des d'a
quest Govern farem molt més bé amb aquestes petites aju
des a aquests Uoes, que no ara fer un acte, amb el qual que
daríem molt bé, d'enviar aquestes ajudes cap al Golf persic. 
No hi tene cap inconvenient, perque jo no som res més que 
un mandatari d'aquest Parlament, en el sentit que si em po
sen 38 milions per al tercer món, si aquí em canvien i em 
diuen que els destini a una altra banda, i s'aprovas, de fet 
destinaria els doblers cap a una altra banda. 

Quant al pla d'educació, "Es potenciaran programes 
actuals d'educació per la pau", en aquest punt número qua
tre, i per escursar, li he de dir que basta llegir Per un nou 
model educatiu a les Illes Balears, i veura vos te que hi ha 
aquests programes, i a la Llei d'Educació també hi ha 
aquests programes d'educació per la pau, d'educació per la 
pau amb majúscules, que s'ha d'intensificar, no hi ha cap 
dubte, que aquest conflicte del Golf Persic ha fet que molts 
d'aHots hagin vist davant les pan talles el conflicte en direc
te i que acjl hagi pogut incentivar un esperit bel-licista de 
cara als al·lots? És possible que si. Pero jo li dic, des de la 
meya modesta opinió, que no els ha afectat tant aquesta 
guerra com els pugui afectar veure un video de Rambo, no 
els afecta tant aquesta guerra. L'educació no ha de ser com 

a conseqüencia que hi hagi hagut aquest conflicte, sinó que 
l'educació per la pau ha de ser com a concepte de valor su
prem, huma, de respecte a les persones, de respecte als 
béns, de respecte a les opinions, a les propietats, aquesta és 
l'autentica educació que a E.G.B. -no sé si encara es diu 
igual- l'assignatura crec que es diu Etica i Moral. A partir 
d'aqu( s'ha de donar aquesta educació, i a<;ó depen moltes 
vegades deIs programes escolars que lliurement estableixen 
cadascun deis coHegis. 

Que pot fer el Govern de la Comunitat Autonoma en 
aquest camp, més que estar-hi d'acord i plasmar-ha per es
crit, com és al Llibre de Bases cap a un nou model educatiu 
a les nostres Illes? 

Per tant, Sr. Serra, vos te lleva I'únic punt que ens ha
gués pogut dur a l'autentie debat de fons del conflicte del 
Golf Persic, hagi passat o no hagi passat, perque al Parla
ment nacional, ahir, es va veure independentment que el 
conflicte estas acabat o no. Les sis propostes d'aquí no són 
conseqüencia, cap, del conflicte del Golf Persie, la qual co
sa no desvirtua que pugui tenir raó en alguns planteja
ments, pero no són conseqüencia de la interpeHació origi
miria perque cap d'ells no ve a causa del confliete ni de la 
seva resolució. 

Moltes gracies, Sr. President. 

L'Jl.¡ustre Sr. Vice-president Segon substitueix el Molt Il
lustre .sr. President en la direcció del debato 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Vice-president del Govern. Té la 
paraula, per replica, el Diputat Sr. Sebastii\ Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. Sr. Huguet, voste és un menti
der. Sr. Huguet, voste no va escoltar la interpeHació més 
que en alió que li va interessar, i comprenc que hagi parlat 
amb el Conseller de Turisme per a la resposta, pero si aga
fa la cinta del debat de la interpeHació, tots i cadascun deIs 
apartats d'aquesta moció varen ser objecte de debat i de de
fensa aquL Si voste troba a la cinta que no hi són aquests 
punts, m'he equivocat i retir el que he dit, pero com que es
tic segur que dic la veritat, vos te és un mentider reiterativa
ment. 

ELSR. PRESIDENT: 
'. 

Sr. Diputat, perdoni, jo li demanaria que ho retiras 
sense haver escoltat la cinta, perque crec que no és necessa
ri utilitzar aquest 10 en aquest debat. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Sr. President, voste ordena el debat i jo acat el que 
voste digui. 

Continuam, feta l'observació inicial. 
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El Govern de Balears va comen~r efectivament tot un 
conjunt de declaracions, tot un conjunt de reunions, i a 
partir d'aquestes reunions i d'aquestes intervencions públi
ques va intensificar una serie de plantejaments públics com 
són els que són objecte de debat als punts 1 i 2 d'aquesta 
moció. 1 es donen a més els dies, els mateixos dies cronolo
gicament que es dóna el conflicte des del mes d'agost. Així i 
tot, Sr. Huguet, ja que voste ha escoltat amb tanta d'aten
ció el que s'ha discutit a Madrid, ja que voste estA tan in
flult i tan ben informat d'imatges i noticies que vénen pels 
que han controlat la informació tot aquest temps, també 
m'agradaria que llegís el que el Papa va dir, el Papa, dia 4 
de mar<; del 91 respecte de quan es va decidir aquesta guer
ra i per que es va decidir. 

1 em quedaré amb la replica en aquests termes respec
te del problema de fons de la guerra. No utilitzi només cer
tes afirmacions, certes opinions, utilitzi'n d'altres, i en 
aquest cas només li suggeriria la intervenció del Papa de 
dia 4 de mar<; del 91. Crec que és una persona a la qual vos
te deu escoltar o lIegir de tant en tant. 

Per altra banda, deixem-nos de qüestions paral·leles o 
de qüestions concordants. Ens satisfA que el debat en 
aquest Parlament no sigui el debat que hi havia a Madrid 
ahir, ens satisfa molt, moltíssim, perque ens pareix que tots 
els debats sobre aquest tema, tots, es complementen, tots 
tenen qualque qüesti6 important que encara no estA prou 
esbrinada. 1 nosaltres, evidentment, raons de la guerra i ac
lit uds davant ella, ja les havfem mantengudes a la proposi
ció no de llei de fa una setmana, i ja les havfem mantengu
des evidentment al debat de la interpeHació. És a dir que 
avui, de cap de les maneres no hem de tornar a debatre co
ses dites, assumides o no, per distints grups, i anem a coses 
molt concretes. 

Ha destapat o no la guerra un debat economic, sí o 
no? Nosaltres creim que sí. Per tant, qüestions com els 
punts 1 i 2 queden de pIe, es pot dir que s'aprofita l'avinen
tesa per debatre la diversificació economica de les Balears, 
el parc tecnologic i el parc d'innovació balear, pero és que 
vos tes, senyors del Govern, sÓn els primers que intensifica
ren la propaganda de temes d'aquestes característiques cro
nológicament en els mateixos moments, si ho feren per ca
sualitat, si obeIa a una campanya de publicitat o si ho feien 
amb consciencia, és una qüestió a la qual jo no hi entro. 
Pero sí que entram en els temes de fons d'aquesta diversifi
cació económica i d'algun projecte que vostes tenen, i ens 
agradaria que no només fos publicitat pagada sinó que fos 
una realitat, per aixo parlam d'aquests dos temes econo
mics. 

Hi ha o no a Balears xenofobia? Vostes mateixos. Per
que hi ha menys immigració hi ha menys xenofobia, o al re
vés? La guerra ha accentuat o ha davallat la xenofobia? 
Vos tes mateixos. Jo els parlava, fa tres setmanes, de l'aero
port de Palma, avui els podria parlar de qualque discoteca, 
de Menorca, Sr. Huguet, per exemple. 

Educació per la pau. Sr. Huguet, en el seu poble, el 
seu, és el lloc de Balears on hi ha hagut més densitat d'ac
tuacions de cultura d'educació per la pau durant aquesta 

guerra; els ciutadans han penjat banderes, les entitats han 
fet activitats culturals pacifistes per la pau. No em vengui 
que amb les Bases per a un nou model educatiu queda re
solt, ni de moll. 

Tema de població civil afectada a tota l'Area, a tota. 
Mirin, que em digui voste que deIs 38 milions que aquest 
Parlament va aprovar als pressuposts del 91 els enviem tots 
cap allA em pareix una ximplesa. D'aquests 38 milions, ja es 
va discutir a pro posta d'un altre grup a veure si una part 
anaven pels paIsos de l'est europeu; ja vArem parlar que, 
donat que era poquet i que el tercer món quedava en molt 
mala situació en aquests moments a nivell internacional, 
anas per al tercer món, entes de manera classica, i que cer
cassim més recursos i altres maneres d'ajudar a l'est d'Eu
ropa o a una nova situació conflictiva, com és aquesta. Met
ges sense fronteres, UNICEF, Creu Roja Internacional, 
gent de les Balears que ha estat en aquests palsos i que els 
coneix, tots els de rarea, creim que mereixen una certa 
atenció, al marge deIs 38 milions; si més no, prenguin una 
actuació simbolica, la que vulguin, pero una mica d'ajut a 
la reconstrucció d'una població civil, d'una societat greu
ment afectada a tota l'Area, i no la deixin només dins pro
jecte eteris, paraules i declaracions, sinó qualque cosa con
creta. 

El Parlament Europeu ho debatnl, el Parlament de 
I'Estat espanyol en parlava, no fa ni una setmana que voste 
era a un acte de la Universitat de les Illes a través del seu 
Consell Social, i es parlava que la Universitat de Balears in
tentas ser el !loc de trobada d'inteJ.lectuals, etc., de tots 
aquests palsos de l'area mediterrAnia, per retrobar cert es
perit de pau i de concOrdia que s'ha perdut. Voste hi era a 
la Presidencia -jo era al públic i els escoltava a vostes-, vos
te feia així amb el cap, feia capades quan un ponent ho de
ia. És una prova més, una manera, un detall més, facin 
qualque coseta, qualque cosa, prenguin qualque petita me
sura. 

Educació per la pau. Sr. Huguet, vos te és professor, 
voste sap que és aixo, voste sap els centenars, milers d'estu
diants que han debatut aquest tema, que s'han manifestat 
defora d'aquest Parlament o al poble de Ferreries, qualque 
coseta és viable, qualque coseta és possible. 

Que hi ha temes d'aquests o problemes d'aquests que 
abans existien, avui existeixen i demA existiran? Natural
ment que sí, naturalment que sí. Que nosaltres podem fer 
coses reduldes? Certament, pero coses de vegades simbOli
ques com una ajuda humanitaria a la població civil afectada 
o coses transcendentals, com declaracions i programes per 
a la integració de la immigració i rebuig de la xenofobia, 
són coses ja que els ho hem dit moltes vegades. És cert, pe
ro que avui en día no em diguí voste que estam solventant 
el problema, sinó que, en certa mesura, s'ha intensificat. 

GrAcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes grAcies, Sr. Diputat. Té la parauIa l'Honorable 
Sr. Vice-president del Govern. 
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EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (Joan 
Huguet i Rotger): 

Sr. President, Sres. i Srs. Oiputats. Sr. Portaveu, som 
educador i no cauré en la seva mala educació, a~ és el pri
mer que ti he de dir. Cree que s'ha descontrolat avuí, fa vuit 
anys que estam en aquesta Cambra eIs dos i en cap moment 
no havia sentit una intexvenció seva tan desqualificadora ni 
tan descontrolada com la que acaba de fer avui, poc impor
ta la persona que l'hagi rebuda, no faltaria més, ho die pel 
cas meu, perqu~ hem d'estar per a a~ i per a moltes més 
coses. Pero no hi ha afegit voste ni un element més a la in
texvencíó que ha tingut en aquesta tribuna. 

Jo lí he dit que els problemes que vostes plantejaven 
aquí poden existir i existien. El que he dit en aquesta Cam
bra és que no eren conseqüenda de la guerra del Golf, que 
era el motiu de la interpel·lació. 

Tenc per costum, abans de pujar a aquesta tribuna, 
agafar els antecedents, i si vost~ agafa aquesta cinta que 
diu, veura que un deIs temes que vam estar debatent en 
aquesta tribuna tant el Sr. Conseller de Turisme com jo 
mateix, van ser temes de politica economica i no temes úni
cament i exclusivament de les causes que van originar el 
conflicte del Golf. 

1 quant a temes de política economica, independent
menl que hi va haver coincid~ncia o no majoritariament en 
aquesta ~mbra amb el tractament, també es va dir clara
ment que la soludó a les possibles crisis economiques que 
hi pogués haver, no podria venir mai donada per acció uni
lateral del Govem de la Comunitat Autonoma. 1 perque les 
meves paraules no tenen més valor que les seves, ni més ni 
manco, li deman també a vost~ que escolti a un altre que 
no sigui jo; al portaveu, per exemple, del Grup COS, que 
va intexvenir a la interpeHació, escolti el que va dir aquest 
portaveu i s'adonara que també centrava el tema del con
flicte per una banda i el tema deis aspectes economics per 
una altra, i érem coinciden18 que poca cosa podíem fer 
nosaltres aquí, fos quin fos el desenllacr d'aquest conflicte. 1 
aixo és el que jo li he vengut a dir a vost~. 

1 no sera perqu~ voste digui si som o no som mentider, 
o si som o no som honrat o si som o no som digne d'estar 
al lloc, que sigui ni més mentider ni menys mentider, ni 
més honrat ni menys honrat, ni més digne ni menys digne 
d'estar on estic. En cap moment no ti he dit jo, ni li he des
virtuat cap de les paraules que voste ha dit en aquesta tri
buna, m'he .limitat a fer una an:llisi de to18 els pun18 que 
voste presenta. 1 amb el dret que assisteix a to18 els parla
mentaris i també al Govem a la discrepancia, discrepo del 
plantejament, pero no li he dit que vost~ hagi enganyat 
aquesta Cambra, perque no és ver. Voste, sota el meu punt 
de vista, fa un plantejament que no es correspon a la moti
vació de la interpeHació presentada, i és una opinió, i vost~ 
ha de defensar la contraria, pero la contraria no és qualifi
car ningú de mentidero 1 res més. 

Al primer punt i al segon punt, m'escolti Sr. Serra, 
m'he referit al primer i segon punt, i els he dit que el pri
mer punt que voste planteja tant era abans, com ara, com 

després del conflicte, i que amb la diversificacíó hi estam 
fent feina i que tenim un pla aprovat per aquest Parlament, 
discutit, criticat, amb mocions, tot el que vulguem, pero 
aprovat per aquest Parlament, com és el pla de reindustria
litzaeió; i que sexveix i té la funció d'incentivar les indús
tries ja existents i té la funció, també, de captar noves in
dústries, prineipalment no contaminan18, i a~ existeix. 
Que voste digui que potenciem encara més aquest pla, sí 
senyor, tot el que puguem, pero no és com a conseqüencia 
de. 

Amb el tema de l'artesania, que ha entrat aquí, qui és 
qui va fer el programa sobre artesania? Qui és quí fa les 
homologacions d'artesania i dóna, mitjancrant uns estatu18, 
el que és la potenciació directa deIs mes tres artesans amb 
distíntius concrets í la seva promoció? Que han de fer més? 
És possible que sí, no li ho nego, pero es fa. 

1 les noves tecnologies i pare tecnologic no és una in
venció de fa sis mesos. A diferents debats, des del debat 
d'investidura, cap a captacions de noves indústries, surt 
aquest tema. 1 és després d'un programa que es fa a nivell 
estatal quant a pares teenologíes, que ja n'hi ha en funcio
nament, quan nosaltres també veim aquesta possibilitat, 
pero és un tema altament costos, i que no es pot d'un día 
per l'aItre, i estam damunt aques18 pares tecnologics. 

1 per acabar, Sr. President, a voste li han comptat, jo hi 
he estat, perque som de Ferreries. Voste anira a una casa 
-que el seu company li dira aquesta casa on és- i quedara 
sorpr~s, perque alla també hi ha una bandera blanca amb el 
colom de la pau. Perqu~ tant la defensa voste com la pugui 
defensar jo, i no per a0 voste és més ni menys pacifista 
que el que puguem ser els d'aquí. Que Ferreries s'ha mo
gut? 1 n'estic orgullós, s( senyor, i cada setmana els dijous 
el vespre hi ha una plegaria i una missa per la pau, és per
fecte, perfecte. Ara, no tregui aquest argument per dir, 
sembla mentida, vos te que és de Ferreries no sap a~, que 
vol dir que no sé a~? 

Sr. Serra, em sap molt de greu, pero cree que avui han 
perdut els papers. Gracies, Sr. President. 

El Molt Il·lustre Sr. Presil1ent del Parlament repren la di
recció del debato 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. Portaveus deIs grups parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari COS, té la para u
la el portaveu Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr. President. Molt breument, perque no vol
dríem reiterar els arguments que ja es varen exposar a la 
presentació de la interpel·lació que motiva aquesta moció 
que avui debatem. 

Crec que una de les possibles conseqüencies negatives 
que la crisí del Golf ha tengut o podría tenir sobre la nos
tra economía és -parafrasejant una celebre frase del Presí-
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dent del Govern- que podrien morir d'éxit. És a dir, una de 
les conseqüéncies negatives que podria tenir la crisi del 
Golf per a la nostra economia és que aquest any tunstic fos 
un any, com sembla que sera, absolutament espléndit, i aixo 
fes que tant per part del Govern coro per part del sector 
empresarial, responsable de dur a terme la poHtica turísti
ca, s'ajornAs una vegada més el plantejament en profundi
tat en relació a resoldre els problemes estructurals que el 
sector turístic i la resta de la nostra economia tenen. Aixo 
podria ser una de les negatíves conseqüéncies de la crisi del 
Golf, i crec que, avui per avui, és la que més amena~ la 
nostra economia. Li ho dic sincerament, aixo és una opinió 
personal, pero jo crec que és en aquests moments la més 
amena~dora. 

Nosaltres ja varem dir quan varem debatre la interpel
lació que no estavem d'acord amb un pronunciament que 
fos intentar adequar I'estructura económica adaptant-la a 
una conjuntura de crisi b¿l·lica, perque ens pensavem que, 
entre d'altres coses, aixo era un projecte inviable. Una altra 
cosa és, tal com va dir el Sr. Alfonso, que es dissenyassin 
els distints escenaris possibles per tal de tenir preparades 
estrategies de resposta, aixó és una altra qüestió, pero no 
de cap manera fer una adeqüació a una circumstancia bel
licta que tots preveiem que seria conjuntural i, a més, a 
curt termini, i que en qualsevol cas tenia unes variables tan 
diftcils de manejar que, practicament, faria imponderable 
una adaptació estructural. Una altra cosa és tenir previ
sions d'escenaris, com dic. 

Per tant, amb aquestes reserves previes i insistesc que 
en relació amb el que en aquest moment constitueix la nos
tra principal preocupació de les conseqüencies de la crisi 
del Golf sobre I'economia, que no vénen reflectides en 
aquest cataleg de propostes, jo diria que, amb caracter ge
neral, em pareix que aixo són unes proposicions molt gene
rals; quasi quasi més apropiades com a resolucions d'un de
bat de política i de caracter absolutament general que d'un 
debat i d'una qüestíó conjuntural i concreta -no vull dir la 
paraula puntual. 

Per tant, bé, en aquest sentit ens hem de pronunciar 
sobre el seu contingut i d'una manera un poc a tres peus, 
perque, clar, d'alguna manera sobre molts d'aquests punts, 
no vull dir tots, el Parlament s'hi ha pronunciat en distintes 
ocasions, al Ilarg debat de política general hem debatut i 
hem votat la diversificació de la nostra economia, la poten
ciació d'indústries no contaminants, etc., i jo diria que les 
declaracions d'aquest tipus ten en validesa pel Govern en 
tant que un Parlament les fa, les fa solemnement, lel¡ apro
va i al cap d'un any o dos anys demana al Govern comptes 
del compliment d'aquella declaració. Pero una reiteració 
constant deIs mateixos principis davalua d'alguna manera 
el que són les solemnes declaracions institucionals, per 
exemple, que es produeixen després d'un debat de política 
general. 

En aquest sentit, no podem dir que no, pero tampoc 
no podem manifestar un especial entusiasme. Algunes d'e
Iles, logicament, com ja varem dir al debat, com és el tema 
de [a lluita a favor de la integració de l'immigració i contra 
la xenofObia, ens pareixen molt encertades i coincidim amb 

aquests pronunciaments; pero en relació amb la resta no 
podem sinó manifestar aquesta postura, una mica reservada 
si vol, pero que tradueix el que és el sentiment del nostre 
grupo 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Pensam que aquesta 
moció presentada pel Grup Parlamentari NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES ha derivat, i no sabem gairebé per 
que, en un debat que molt poc, en la nostra opinió, tenia a 
veure ni amb les propostes de la moció ni amb el debat de 
la interpel-lació. Ha estat un poc tens, no pareixia que aixo 
havia de passar així en aquest tema, i nosaltres vOldrfem, si 
pot ser, intentar dur el debat a la seva dimensió. 

La veritat, Sr. Serra, és que nosaltres pensavem que 
avui i aquí, vos tes, el Grup Parlatnentari NACIONALISTA 
1 D'ESQUERRES, retiraria la moció. La retiraria per dues 
raons fonamentals, la primera perque la guerra, en la fase 
més aguda, havia acabat i, en segon lloc, perque I'analisi de 
les conseqüencies que aquesta guerra per a l'economia de 
les IlIes Balears -que aixo era el tema de la interpeHació-, 
era una analisi que, primer, havia quedat molt poc reflectit 
a la interpel·lació i, en segon lloc, quedava bastant poc re
flectit a la moció, per tant, pareixia que no hi havia motiu 
per seguir endavant amb aquest tema, excepte que es vol
gués reconduir el tema de la interpel·lació per discutir un 
terna que ha tocat el Sr. Quetglas que és important i que 
-hi entraré quan vegem el punt cinque- nosaltres creim que 
pot esser el perill més gros que hi pot haver, precisament, 
com a conseqüencia de la guerra. 

Pero no ha passat aoo. Jo no sé si s'esta seguint una 
tactica general que pareix, pel que ha passat a totes les ins
titucions, que s'ha d'estar parlant de la guerra fins al darrer 
moment, vostes han volgut continuar fins al darrer mo
ment, nosaltres creim que aixo no és bo. S'ha discutit a11a 
on s'ha de discutir que és el Congrés deis Diputats, prévia, 
post i ah ir encara, es va acabar el debat sobre el que ha pas
sat amb aquest conflicte a I'Orient Mitja, i no haurien de 
ser altres institucions, exceptuant mocions o propostes cla
res de desitjar la pau, etc., que tornas sin a discutir el tema 
de la guerra, per tant, jo no entraré ja més en el tema de la 
guerra, hi hem entrat en tres setmanes tres vegades; em pa
reix que per a aquest Parlament n'hi ha prou. 

Entrarem en la moció, i jo li vull donar la raó al Sr. 
Huguet i també li he de dir, crec que no és congruent amb 
la interpeHació i afegesc -coma-, encara que si es corres
pon al que voste diu, al que voste va dir a la interpel·lació, 
que aixo és una altra cosa. Voste va parlar d'aquests temes, 
pero el que voste deia a la interpel-lació no era congruent 
amb la proposta de la interpel-lació o almenys no era el 
que to1$ entenfem que havia de ser la interpel·lació, un de-
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bat sobre el que podría passar o les prevísions que tenia el 
Govern autonom en matéria economica com a conseqüén
cia de la guerra del Golf Pérsico 1 amb aixo jo li don la raó 
al Sr. Huguet, tal vegada eH no s'ha explicat bé i hi ha ha
gut aquesta tensió, pero nosaltres també ho tenim clar. 

La proposta que ens fa, Sr. Sena, cree que la podríem 
fer ara, fa dos anys -hi ha propostes d'aquestes aprovades ja 
fa temps-, o fer-les d'aquí tres o quatre mesos, després ja 
no sabem per que moltes coses d'aquestes, la gran majoria, . 
crec que són basicament intemporals. 1 entrarem una a una. 

La primera, diversificar l'economia de les Illes Balears. 
És un desig, és un desig que, en principi, com a formulació 
queda molt bé, encara que és bastant discutible, i avui en 
materia economica aquesta diversificació es discuteix per 
tot, no només a Balears sinó a altres zones. Per que és dis
cutible? Perque la diversificació en materia economica es 
planteja amb economies de monocultiu pel perill que supo
sa el monocultiu, senzillament per aixo. Perque si una eco
nomia de monocultiu dóna un rendiment molt bo per a 
aquella regió, país, etc., no tenim per que canviar aquell ti
pus d'economia; ara, es considera perillós i és perillosa una 
economia basada només en un sol producte, el que és l'eco
nomia de monocultiu. Pero s'ha demostrat, i s'ha demostrat 
l'any 73, es va demostrar l'any 83, que aquesta economia de 
monocultiu que és la de les Illes Balears, que es la del turis
me, aguanta bastant més bé una crisi normal que no una 
economia diversificada. Les Balears varen ser la regió espa
nyola, la comunitat o el que li vulguem dir, que va patir 
menys amb la crisi del petroli del 73 i amb la subcrisi més 
petita del 83. 

Aixo és una cosa que s'ha de tenir en compte. S'ha de 
tenir en compte que aquesta economia de monocultiu, de 
moment, ha aguantat molt millor que les economies diver
sificades les dues grans crisis que hem tengut en els daners 
vint anys. Per tant és un desig, no massa avalat pels fets 
economics que s'han produi:t; i que no estava aguantant 
gaire malament una guerra localitzada dins el que podrlem 
dir l'area d'influencia meditenania, no l'aguantava mala
ment, acabada la guerra no sabem que passara, pero el que 
sí es preveu és que aquesta economia nostra reaccionara 
molt millor o es comportarA molt millor que qualsevol al
tra economia. 

Per tant la diversificació estA bé com a un desig, pero 
és bastant discutible des del punt de vista economic, quant 
a rendibilitat economica, i ja no hem d'entrar en el quasi 
impossible que és, i parlem claro Que vol dir, apart deis 
bons desitjos, fomentar el desenvolupament de l'agricultura 
i fomentar el desenvolupament de les indústries no conta
minants? Fer créixer un vint o un trenta o un quaranta per 
cent anual acumulatiu a l'agricultura o un vint o un trenta 
o un quaranta per cent anual acumulatiu a la indústria, que 
aixo és l'únic cam! per aconseguir aquesta diversificació? A 
vos te li pareix que en materia economica aixo és possible? 
Aixo és absolutament impossible. Del que es tracta és de 
creixement, de mantenir una situació i créixer en la mesura 
que els nous plantejaments industrials hi puguin anar, pero 
aixo no té res a veure amb una economía de guerra o amb 
un economia prebeHica, MI·lica o postbeHica, sinó que és 

un plantejament a llarg termini d'un govern. Que aquest 
govern ho havia d'haver fet i no ho ha fet? D'acord. Que ha 
fet molts de plans industrials, bé, que estan a un llibre, 
etc.? D'acord. Que ha fet un Llibre Blane de l'Agricultura i 
l'agricultura quan va comenc;ar l'any 87 aquest govern era 
el 2'9% del PIB de la Comunitat Autonoma, en aquest mo
ment esta a 1'1'7%, caient, també d'acord; pero aixo no és 
d'aquest debat, és d'un altre tipus de debat. Aixo també és 
ver, el Govern en aquest aspecte no ha fet absolutament 
res, sinó tot el contrari, s'ha anat monocultivitzant més I'e
conomia, i perdoni aquesta paraulatan llarga. 

El segon tema, el pare tecnologic. El que ha dit abans 
val pel segon, que sí que és un camí que s'ha d'emprendre, 
que n'hi ha d'altres, no a les Illes, com ha dit el Sr. Huguet, 
n'hi ha a Catalunya, n'hi ha al País Base, etc., no és una co
sa bona de fer. Pero estam en les millors condicions de qua
litat de vida, de paisatge, de zona agradable, etc., per po
der-lo crear. Aquest Govern ja sabem que no ha estat capa~ 
de fer-ho, no, tampoc no és d'aquest tema, de política gene
ral i em pareix que en varem parlar, em pareix que hi va ha
ver dues o tres proposicions sobre pare tecnologic en el de
bat de política general. 

El tema deis programes institucionals d'integració de 
la immigració i rebuig de la xenofobia. Ens encanta, estam 
absolutament contents que per una vegada vostes hagin 
rectificat amb la integració de la immigració. 1 ho hem de 
dir clar, quan el Sr. Cañellas fa no sé quans anys va, sense 
parlar-ne,-no ho va dir així, pero perque ens entenguem, va 
parlar del barco de rejilla per parlar en plata, la veritat és 
que el partit nacionalista va tenir una posició a Mallorca 
bastant freda amb la rcacció que varen fer a les paraules del 
Sr. Cañellas, partits comunistes no, en absolut, pero varen 
tenir una reacció bastant freda, i revistes que estan dins la 
seva tendencia, continuen tenint-Ia, amb un cert tipus d'im
migració, El Mirall, etc., S 'Arenal i més. 

Nosaltres estam encantats, jo els vull recordar una 
campanya que va muntar el PSOE en contra d'aquestes de
claracions del President Cañellas, vos tes no intervengueren 
el més mínim i els varem convidar. Per tant, encantats. Cre
im que la integració és absolutament fonamental en una 
Comunitat Autonoma que s'estA convertint per una actua
ció, no vull dir xenOfoba, pero no gens integradora, amb 
una societat dual. Es importantíssim, pero ara, fa un any i 
ho serA d'aquí tres anys, i no són només programes sinó au
tentiques actituds d'integració, autentic pensament d'inte
gració, que és un pensament progressista que, com sabem, 
els conservadors almenys I'am.aguen bastant o no el tenen. 

Educació per la pau. D'acord, pero hem d'entendre, ja 
ho vaig dir un altre dia, el que és la pau. No podem enten
dre la pau com deixar a un dictador fer el que li doni la ga
na, aixo nosaltres no ho entendrem. No podem entendre 
que és pau deixar que un Sadam Husseim invadeixi un altre 
país, educació per la pau pero defensa de l'ordre interna
cional que, en definitiva, és el que garanteix a llarg termini 
la pau. Tal vegada no entenem igual que és la pau. La pau 
no és que ens peguin sempre, és evitar que ens peguem en
tre tots. 
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Mesures en treball i turisme de l'actual crisi. Quina 
crisi? La del Golf? Aquí hi ha el perill, i ho deia el Sr. 
Quetglas, el perill greu, que aquesta sortida de la crisi del 
Golf ens dugui a amagar, tapar, tirar cortines de fum a l'au
t~ntica crisi del turisme d'aquestes illes, i no com a excusa, 
sinó que un overbooking, una gran aflu~ncia de turistes a 
aquestes illes tapi el greu problema estructural que té la 
nostra economia turística. Aquest és el greu perill i per ai
xo empla~m el Govcrn perqu~, en els tres mesos que li 
queden, faci el possible per -després ja veurem quin govern 
hi ha- evitar que aixo pugui passar, per dur endavant els 
plans, aquest gran pacte turístic que s'hauria de dur enda
vant. 

Sr. President, si em permet un momentet. Per tant, per 
aquí hagués estat moIt interessant el debat. 

T el set~ punt. Crec que esta molt bé que cada comuni
tat auto noma, cada ciutada ajudi en aquests moments a su
perar la situació molt greu, sobretot, que hi ha a Traq, a Pa
lestina, Jordania, no l'hem d'oblidar, amb ajuda humanita
ria, nosaltres estaríem absolutament d'acord i que aixo es 
canalitzas, perque és el camí logic per on es dugui, a través 
de Creu Roja, coordinat, logicament, amb totes les ajudes 
de l'Estat, de la Comunitat Economica Europea, etc. 

Crec, Sr. Sena, que hem perdut una magnífica oportu
nitat de debatre un problema economic, l'hem perduda 
perque voste la interpel·lació, en la nostra opinió, la va 
plantejar malament. Ens agradaria aquest debat, ens agra
daria per veure si el Govern pren mesures, perque el gran 
boom turístic que es pot produir no emmascari la gran crisi 
turística que tenim en aquests moments quant a estructu
res. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, el Sr. Sena té la paraula, per replica. No em torni 
obrir polemica perque li llevaré la paraula, I'advertesc d'en
trada. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. No obriré pol~mica, pero si fa
rem les repliques pausades i tranqui¡'¡es i no descontrola
des, perfectament controlades. 

Entram en el tema, la primera replica al COS, i sí, Sr. 
Quetglas, com que hi ha el perill de morir d'exit, és evident, 
és quan precisament ens pareix que el Govern hauria d'in
tensificar l'anera guarda del morir d'exit. Precisament per 
aquí és la intencionalitat de no dur el tema economic més 
enIla d'on es du perque tanmateix estam bastant d'acord 
amb la seva intervenció del debat anterior, pero, certament, 
quan el Govern té unes propostes mínimament l1an~des 
sempre succeix el mateix en aquesta comunitat, com que la 
conjuntura va per una altra banda el Govern retura pla 
d'industrialització, retura parc tecnologic, retura altres co
ses. Per tant és aquesta la vigencia del tema, com a arrera 
guarda del país, per entendre'ns, perqu~ ja ens veim a hores 
d'ara que tots aquests projectes de conselleries d'Indústria, 
Hisenda, etc., es veuran relegats en funció de la temporada 

turística. 

Segona qüestió, que també fa refer~ncia al tema que el 
CDS plantejava. A nosaltres ens sap greu que vost~ ten
guin algunes aetituds reservades sobre una serie de punts, 
sobretot esperam que no les tenguin al programa destinat a 
ajuda humanitaria a la població civil, al qual voste no en fe
ia referencia. Supos que en aquest tema sí coincidim, com 
coincidim en el tema tres, que voste ha citat i com que co
incidim en el tema d'educació per la pau, que són tres te
mes c1assics del seu programa i que, en conseqüencia, ens 
pareix que a aquests tres punts almenys no hi ha res de re
servada sinó actitud en positiu. 

Ara ve la replica i em sap greu, em sap greu que dispo
sem de poc temps, pero nosaltres que som un grup que té 
memoria i que volem que el nostre poble tengui memoria i 
no la perdi, sí que és una r~plica, Sr. Josep Alfonso, que 1i 
hem de fer, i bastant profunda. 

Voste parla i diu coses, i és habil, aixo ja ha sabem, i 
vos te ha parlat de qüestions economiques, la replica és la 
mateixa que al COSo El morir d'exit. que el turisme va bé 
no ens ha de justificar ni gens ni mica, pero, Sr. Alfonso, 
voste ha defensat de vegades coses sobre aquest tema molt 
a favor del monocultiu, i a nosaltres ens pareix que en 
aquest moment s'ha de seguir mantenint, si més no, com 
anera guarda del país. 

Respecte del tema de la integra ció de la inÍmigració, 
Sr. Josep Alfonso, evidentment que no ti vull dir aquella 
paraula que el Sr. Moll m'ha fet retirar -cosa que m'ha pa
regut encertada, i em sap greu, en certa manera, haver-me 
exaltat-, pero si voste repassa la intervenció del nostre grup 
en aquest Parlament, si vos te repassa els escrits deis quals 
parla el Diario de Mallorca i si voste repassa el debat de te
levisió espanyola amb el Sr. Triay, Huguet iTrias i jo ma
teix, sobre aquell tema aquells mateixos dies, no comprenc 
com és possible que voste hagi dit el que ha dit aquí, no ha 
puc comprendre. Voste actua parcialment i em pareix una 
actitud molt poc sincera, molt poe clara o almenys una acti
tud divagadora a de fugir de la realitat del que s'ha defen
sat i del que s'ha dit. 

Pero sí que li vull adarir una cosa, quan el Grup NA
CIONALISTA 1 O'ESQUERRES para d'integració parla 
d'integrar el que ve en aquest país a la cultura d'aquest país 
i no el contrari, no desintegrar-los de la cultura i de la rea
litat de Mallorca. Atenciól, atenciól, no fa espanyolisme, fa 
mallorquinisme. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debat, passarem a votació, que pel sentit de 
les intervencions, crec que s'ha de fer, i aixf cadascú pren
dra postura davant el punt determinat i farem més via. 

Per tant, Sres. i Srs. Oiputats que votin a favor del 
punt 1 de la moció presentada pel Grup Parlamentari NA
CIONALIST A r O'ESQUERRES, es volen posar drets? 
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Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen po
sar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 26; vots en contra, 
27; abstencions, 1. Queda rebutjada la proposta número 1 
de la moció presentada pel Grup Parlamentari NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES. 

Passam a votar el punt 2. Sres. i Srs. Diputats que vo
ten a favor, es valen posar drets? 

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

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

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la votació: vots a favor, 25; vots en contra, 
27; abstencions, 1. Queda rebutjat ido el punt 6 que aca
bam de sotmetre a votació. 

1 passam a votar el darrer punt assenyalat amb el nú
mero7. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

El punt número 7 queda retirat, una vegada acabada la 
guerra. Gracies. 

drets? EL SR. PRESIDENT: 

Resultat de la votació: vots a favor, 26; vots en contra, 
27; abstencions, 1. Queda rebutjat ido el punt 2 que aca
bam de sotmetre a votació. 

1 passam a votar el punt 3. Sres. ¡Srs. Diputats que vo
ten a favor, es valen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 26; vots en contra, 
27; abstencions, 1. Queda rebutjat ido el punt 3 que aca
bam de sotmetre a votació. 

1 passam a votar el punt 4. Sres. i Srs. Diputats que vo
ten a favor, es valen posar drets? 

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

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

Resultat de la votació: vots a favor, 26; vots en contra, 
27; no hi ha abstencions. Queda rebutjat també el punt nú
mero 4. 

Passam a votar el punt 5. Sres. i Srs. Diputats que vo
ten a favor, es valen posar drets? 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la votació: vots a favor, 25; vots en contra, 
27; abstencions, 1. Queda rebutjat ido el punt 5 que aca
bam de sotmetre a votació. 

Passam a votar el punt número 6. Sres. i Srs. Diputats 
que voten a favor, es valen posar drets? 

El punt número 7 procedeix no sotmetre'l a votació. 

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