
DIARI DE SESSIONS DEL 

PLE 

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEAR S 

D.L.P.M. 770 - 1987 Fq.Con.núm.33/27 lIT LEGISlATURA Any 1992 Número 37 

Presidencia 
de I'Honorable Sra. Maria Llulsa Cava de Llano i Carrió. 

Sessió celebrada dia 20 de maig del 1992, a les 17 hores. 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

SUMARI 

l.-PREGUNTA: 

1) RG.E.núm. 2164/92, presentada per la Diputada Sra. Encama Magaña iAlapont, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, amb la formulació segaent: 
"En quina data s 'ha publicat el Decret o convocatoria de creació de la piafa de restaurador deL Museu Arqueo
logic d'Eivissa i Formentera?" (Decaiguda) 

/l.- INTERPEL.LACIÓ: 

R G.E. núm. 2075, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a estrategia de desenvolupament 
i innova ció tecnologica per a les Illes Balears. (Decaiguda) 
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l/l.- PROPOSICIONS NO DE LLEI: 

1) R G.E. núm. 821/92, presentada pel Grup Parlamentan PSM i EEM, relativa a protecció de les restes popu
lars (Projecció vídeo en defensa proposició no de llei, sala d 'actes a les setze hores i quaranta-cinc minuts 
(16,45) del mateÍX dia). 

2) R G.E. núm. 1101/92, presentada pel Grup Parlamentan PSM i EEM, relativa a problematica a l'Hospital 
de Son Dureta de Palma. 

3) R G.E. núm. 1517/92, presentada pel Grup Parlamentan PSM i EEM, relativa a rescat d'un excursionista 
mort al Puig Galatzó. 

EL SR. PRESIDENT: 

... con el primer punto del Orden del Día, que es el 
correspondiente a preguntas. Pregunta núm. 2164. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Señora, perdón. 

EL SR. PRESIDENT: 

¿Para qué me pide la palabra? 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Per una qüestió d'ordre. 

EL SR. PRESIDENT: 

Dígame, señor. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

En ús de l'article 71.3 del Reglament, per aHusions al 
nostre Grup, volíem fer una referéncia al Pie. 

EL SR. PRESIDENT: 

Precisamente en uso del artículo 71 , que vamos a leer 
todos, yo interpreto que queda al arbitrio de esta Presiden
cia decidir si se concede o no la palabra. Expréseme usted 
sus motivos. 

EL SR OBRADOR 1 MORATlNOS: 

Sí. 

EL SR. PRESIDENT: 

Expréselos. 

EL SR. OBRADOR 1 MORA TINOS: 

En primer lloc, voldríem fer constar que davant les 

greus desqualificacions que des de la Presidencia es ~ ren al 
Grup Parlamenlari SOCIALISTA al punt que estaven ab
scnls, que posen en qües lió l'honorabililal i les maneres 
dcmocnl tiques del nOSlre Gru p parlamentari, dcmanam de 
la Presidéncia una recti ficació de del maleix lJoc on varen 
ser pronunciades i que se n'ordeni la no inclusió al Diari de 
Sessions. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Obrador, esta Presidencia tiene atribuciones sufi
cientes para acordar lo que estime oportuno. Considera
mos que no hubo ninguna descalificación, sino la constata
ción de unos hechos lamentables que ocurrieron en este 
Parlamento y ordeno que se publique en el Diario de Sesio
nes y se transcriba en todos los medios de comunicación lo 
que ha ocurrido. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Sra. Presidenta ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Obrador, no está en el uso de la palabra. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Simplement dir, ido, que en aquestes condicions no .. . i 
abandonam ... 

EL SR. PRESIDENT: 

No está en el uso de la palabra. 

(Xiulet i remor de veus). 

I.1.- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 2164/92, PRESEN
TADA PER LA DIPUTADA SRA. ENCARNA MAGA
ÑA 1 ALAPONT, DEL GRUP PARLAMENTARI SO
CIALISTA 

ELSR. PRESIDENT: 
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Pregunta número 2164/92, que formula la Diputada 
Sra. Encarna Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, sobre convocatoria de la pla~ de restaura
dor del Museu Arqueologic d'Eivissa i Formentera. Té la 
paraula la Sra. Magaña. 

No es tá la Sra. Magafia; pasamos, pues, a la pregunta 
siguiente, pregunta número 2005/92, presentada por el 
Grupo Parlamentario SOCIALISTA Sras. y Sres. Diputa
dos, otra vez, ante un hecho antidemocrático, vamos a pro
seguir la reunión de este pleno. 

II.1.- INTERPEL.LACIÓ RG.E. NÚM. 2005/92, 
PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARL SOCIA
LISTA, RELATIVA A ESTRATEG1A DE DESENVO· 
LUPAMENT 1 INNOVACIÓ TECNOLOGlCA PER A 
LES ILLES BALEARS. 

EL SR PRESIDENT: 

Interpelación núm 2005/92, presentada por el Grupo 
Parlamentario SOCIALISTA Entiendo que al no estar en 
esta Cámara, declina esta interpelación. 

III.1.- PROPOSICIÓ NO DE LLEI RG.E. NÚM. 
821/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
PSM 1 EEM, RELATIVA A PROTECerá DE LES PES
TES POPULARS. 

EL SR PRESIDENT: 

Pasemos al punto siguiente. Proposición no de Ley 
núm 821/92, presentada por el Grup Parlamentario PSM i 
EEM, relativa a protección de las fiestas populares. Para 
que quede constancia en el Diario p'e Sesiones, creo que es 
conveniente manifestar que a petición del Grupo se ha pro
yectado UD vídeo con motivo de esta ProposiciÓn ne de 
Ley. Tiene la palabra, en nombre del Grupo proponente, el 
Diputado Sr. Sampo!. 

EL SR SAMPOL 1 MAS: 

Gr¡)cies, Sra. Presidenta. Em prenc uns segons per po
sar-me en situació després d'aquesta sessi6 Lan ineidemada. 
Ara fa uns momenL's, hem pogut assistir a una projecció 
que tal vegada sigui un poe aUpica. A.ixi materx cree que hi 
va haver precedents amb anterioritat d'haver defensat amb 
imatgcs una proposició de !lei, enea ra que fas una proposi
ció de llei dins comissi6, pero crec que és obligat comen<;ar 
agraint al Presidenl -la Sra. Presidenta, en aquesL cas-, a la 
Mesa del Parlament, I'autorització per projectar el vídeo 
sobre les fes tes més importants d'aquestes illes, així com 
també hem d'agrair al Centre territorial de TVE a les IlIes 
Balears la cessió de les magnífiques imatges que hem pro
jectat, sense les quals diftcilment podrlem defensar adequa
dament aquesta proposició. 

Les propostes que avuj SOLmetem a la con ideracíó de 
la Cambra s6n un poc atfpiques, la seva aprovació no signi
ficaria cap dOlació pressupostaria ni cap actuació específica 
del Govern. Són implement unes declaracions d'inten
cions, una presa· de posició del Parlament,. ~na presa de 

consciencia de les Sres. i Srs. Diputats de la importancia de 
les festes populars. Deim que les festes popular són im
pOnanL'I perque en un pais com el no Lre, en el qual ini
ciaro el procés d.e recobrament d'unes insti ucions d'auLO
govern perdudes, un procés de recobrament de la memori.a 
col.lectiva, de recobramcm de la consciencia nacional, l.es 
restes populars s6n un elernent vital de la no tra cultura, 
del re L que ens diferencia de les alLTes nacions, no per fer
nos millors que els alLres, sinó per reafirmar-no en la vo
luntat de sobreviure com a poble i contribuir a l'enriqui
ment de la cultura universal preservant el Ilegat cultural 
deIs nos tres avantpassats. 

Possiblement alguns pensin que aquest és un tcma me
nor a l qual donam massa importancia. Al tres, els qui han 
tengu! la son de viure en un deis municipis que han conser
vat una d'aqucstc,'I lradicions des de temp irnmemorial, ho 
comprendran perfectamenl o, més que comprcndre-ho, ha 
semira-n, perlIue parlam de senL imenLs, de rememorar any 
darrera any un riLual, una comunicació que agermana i 
uneix una col.lectivitat per elevar-la a la categoria de poble. 
Per aquest mOliu, ol.licitArem defensar la prop sició no de 
llei amb imatges, davant la impos ibililat de descriure amb 
paraules la participació popular, la comunió d'uD poble 
amb una lradició, la vaga o plena consciencia de cada un 
deis participants en la festa, de ser actor, el protagonista 
principal d'aquesta gran obra que es repeteix una i altra ve
gada en el mateix escenari, els carrers del poble o de la vila. 

El qui han assistiL a la projecció s'hauran adonaí d'un 
(et comú a lotes les festes populars que hem mostrat, ja si
guín els moros i crislians, els cavallets, els cossicr o les fes
tes de SanL Joan. En lotes aquestes fes tes hi trobam un ele
ment, una constant: tates tenen el mateix protagonista, e l 
poble que participa. El motiu, l'excusa, s6n distinls: en un 
cas és el cavaU; en altres, una dan~ ancestral; en altres uns 
personatges histories, pero en totes, la massa, que en 
un desordre perfecte mescla olors, crits i colors. En totes 
les festes hi ha el protagonista principal, sense el qual la 
festa no podria existir: el poble. 

Pero, quin és el migteri que na fel perdurar fins aJs 
no Lres dies aquestes trad.icions? Quins són el semiments 
que han inOuH sobre el comportament col.1eclill per Cer 
·ortir el poble a l carrer'? Possiblement ningú no té la res
posta. Al contrari: Quins s6n els errors que destrlleixell 
una tr;l·l :.·:(ó, que fan perdre I'interes popular per aquesLa i 
ti giren ~·;.;squena? Aquests els coneixem perfectament, s()n 
la fOlkloriL.Zació. el fet de treure la cultura de context, el fet 
de conví;:-tir en un fossil, en una p~ de mu eu, l'expressió 
més autentica de la cultura viva, la comercialització, errors 
que quasi sempre de bona fe han provocat la mort de la tra
dició. 

Per que, i no, per exempLe han desapareguL el cos
sier de la majaría de pobles de Mallorca? Per que costa 
tanl recuperar la seva popularitaL a Ataró, a Manacor o al 
mateix Algaida, conegul internacionalment per Cal DimOlll 
i els cossier , pero uns cossiers que duranl e ls darrers any 
qua j han balLat sois pels carrers de la vi la. La comercialit
zació, el fet de tractar-los coro un ball regional de barbacoa 
va fer que guanyassin fama a canvi de perdre popularilat, 
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I'amor i la il.lusió de ( ... ) una política adequada, que no pot 
ser altra que ballar soIs quan la tradició ho justifica, les da
tes marcades des de temps immemorial. 

Per aixo, aquestes trobades, dimoniades o mostres qua
si sempre carregades de bones intencions, promogudes per 
persones que estimen el país, que sovint són els més abran
dats defensors de "lo nostro", en realitat causen un mal ir
reparable a les nos tres festes i tradicions. En lloc d'elevar la 
cultura popular a Cultura amb majúscula, la converteixen 
en folklore en el sentit pejoratiu que aquesta paraula ha as
solit a 1'Estat espanyol, precisament per 1'ús uniformitzador 
que s'ha fet de les cultures populars de I'Estat. Folkloric es 
diu d'allo que és pintoresc i original, pero poc seriós, quan 
aquest mot, el folklore, creat per I'arqueoleg briUlnic l.W. 
Thoms, l'any 1846, qualifica de folklore el conjunt de tradi
cions, costums, cants, narracions, etc., que constitueixen la 
cultura popular com a expressió de l'anima deIs pobles. 

la veuen, Sres. i Srs. Diputats, que hem comem;at par
lant de festes i acabam parlant de conceptes transcenden
tals. Tampoc no voldríem carregar la nota; ni tan sois no 
pretenem guanyar la votació i que s'aprovi aquesta proposi
ció no de llei, a pesar que evidentment aquest és el nostre 
desig, pero comprenem que el joc polític de majories i mi
nories fa que les primeres hagin de justificar les seves ac
tuacions. En moltes ocasions, aquestes justificacions soIs 
ten en els arguments deIs vots -que és un argument de pes, 
tot s'ha de dir, pero ja ens donaríem per satisfets si avui 
aconseguíem que, d'una banda,_coneguessin un poc més les 
fes tes populars més representatives i, de l'altra, que aquest 
debat aportas una presa de consciencia de la importancia 
de conservar unes fes tes i tradicions, de respectar-les tal 
com s'han mantingut al llarg dels segles, de no prostituir
les amb innovacions modernes que desvirtuen el seu sentit, 
de fomentar-les de la millor manera que ho pot fer una au
toritat: No fent res, deixant que el poble sigui el vertader i 
únic protagonista. 

D'aquí, aquesta Proposició no de Llei que suposam 
que no trobara oposició en els dos primers punts, ja que 
sols suposen una declaració d'intencions. La primera, ma
nifestar que les festes populars tradicionals són una de les 
senyes d'identitat del nostre poble i que, com a tals, s'han 
de potenciar i protegir, evitant que per comercialització o 
exhibicionisme perdin el seu caracter i es desvirtu'in. La se
gona proposta, desaconsellar que els elements característies 
de les festes populars es treguin del seu contexto 

Quant al tercer punt; recomanar al Comite organitza
dor de l'Expo-92 que no empri aquests elements caracterÍS
ties en els actes commemoratius o, en tot cas, que~ols s'uti
litzin en sistemes audio-visuals, suposam que no trobarem 
el suport de la Cambra, tal vegada perque creuen que les 
nos tres intencions són d'oposició a la participació a l'Expo, 
pero si és possible voldríem deixar al marge del debat la 
polemica sobre el V Centenario i l'Expo i centrar-nos en el 
motiu de la convidada a alguns d'aquests elements -els cos
siers d'Algaida, de Montu'iri; els cavallets de Felanitx- a 
participar com a mostra de les festes populars de les Illes 
Balears, perque aquesta era la convidada a aquestes, di
guem-ne, entitats convidades a participar a l'Exposició uni-

versal com a mostra de les fes tes populars de les Illes Bale
ars. 

Crec que el nostre argument queda dar amb aquesta 
exposició, és que una festa popular no es pot mostrar en 
una exposició, sinó que s'hi ha de participar. Mostrar un 
elernent, el motiu de la festa, és folkloritzar-la i donar-ne 
una imatge que no correspon a la realitat. Per aquest mo
tiu, pensam que seria millor mostrar les fes tes populars en 
imatges que donarien la vertadera dimensió d'unes festes i 
d'uns pobles vius, participatius i alegres. En tot cas, per al 
futur, voldríem que tenguessin en compte aquestes refle
xions per tal de no desvirtuar les nostres fes tes i la nostra 
cultura. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Sampol. Pe! Grup Parlamentari 
MIXT, té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats presents 
a la sala. 

Sr. Sampol, amb alguns deIs elements que voste ha in
trodu'it en la seva intervenció, és evident que hem d'estar 
absolutame_nt d'acord. Que és necessari recobrar la popula
ritat de les fes tes en els diferents pobles, amb ac;o hi estem 
absolutarnent d'acord, pero hauríem d'anar al fons de la 
qüestió i saber per que en alguns d'aquests pobles s'ha per
dut la popularitat de les festes. La veritat és que no creim, 
sincerarnent, que els arguments que ha donat en la seva in
tervenció siguin els motius d'aquesta perdua de populari
tat; no creim que pobles com Alaró i d'altres que voste ha 
esmentat hagin perdut la popularitat de les seves fes tes pa
tronals perque aquests grups n'hagin fet una mostra fora 
del seu contexto Creim que no és a0. 

Normalment la popularitat de les fes tes es va perdre 
durant una serie d'anys a molts de pobles de tota de la nos
tra cornunitat i, en general, ens atreviríem a dir d'altres co
munitats autonomes, a causa d'una perdua de personalitat i 
d'una desvirtuació que es va fer de les festes precisament 
dins el context del poble per uns motius i unes determina
des situacions que en molts de casos tenien molt a veure 
amb la situació política d'aquell momento Hi va haver una 
manca de participació de moltíssima de gent en col· laborar 
perque aquestes fes tes anessin endavant. 

Per una altra banda, dins i fora de la nostra comunitat 
tenim exemples concrets de casos de fes tes populars que 
han fet exhibició dins el seu context, dins el seu poble, dins 
la festa concretament, i a0 no ha significat en cap moment 
que aquestes fes tes hagin perdut l'arrelament o la populari
tato Tenim, per exemple, casos que varen ser polemies a l'i
lla de Menorca -aquí hi ha diputats menorquins que ho re
cordaran- quan es va intentar fer una filmació d'una deter
minada serie de TVE, en la qual es van voler treure uns 
passatges del jaleo de Ciutadella i va ser moIt problematic. 
A la fi a0 es va fer i cree que no va causar cap mal a la fes
ta, la festa per si mateixa no va sortir en mala situació ni va 
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tenir cap problema perque hagués succeH ac;O. Encara que 
jo puc comprendre que hi hagués detractors que ac;O es 
produís, pero no va causar cap problema. 

Així mateix, el jaleo, no de Ciutadella, pero sí de zona 
de Llevant de Menorca, es va exportar en una mostra que 
es va fer a la Península, concretament al Poble Espanyol de 
Barcelona, i li puc assegurar que els mateixos cavallers, els 
mateixos caixers que tradicionalment surten a les fes tes de 
tota la banda de Llevant de Menorca es van donar bufeta
des per anar a fer aquesta mostra fora del seu context tradi
cional, que són les mateixes festes. Es va fer aquesta sorti
da, es va fer aquesta demostració pública del que és eljaleo 
de Menorca, a Barcelona, i no va succeir res a les festes de 
Menorca: ni han perdut arrelament popular ni han perdut 
for~, sinó més aviat al contrari; podríem assegurar que 
han guanyat, no porque anessin fora, sinó perque de cada 
vegada, jo crec que gracies al context democratic que es viu, 
s'ha permes una major participació i és més important el 
nombre de persones que volen participar en aquestes fes
tes, recuperant fins i tot els protocols més populars que en 
alguns casos s'havien perdut. 

La veritat és que jo no crec que ac;o sigui el motiu de 
perdre res. Jo puc entendre -i des del Grup MIXT podem 
comprendre- que hi hagi aquesta preocupació en el seu 
grup, pero realment creiin que és una preocupació un poc 
exagerada, creim que no hem d'arribar tan enfora. Jo crec 
que del que ens hem de preocupar, és de potenciar la festa 
dins cada un deIs pobles, que no s'introdueixin elements ex
teros dins la festa en els propis pobles -aixo sí que crec que 
s'ha de vigilar i s'ha d'estar atent: que altres elements no fa
cin que es perdi aquest sentit popular que tenen les festes 
precisament dins el seu context -, pero cree que anar afer 
una mostra o una exhibició a fora, una mostra petita del 
que és el nostre folklore i les nostres festes tradicionals, la 
veritat és que em sembla no ens ha de preocupar. 

Tot i amb ac;O, perque entenem que des de la postura 
política del Grup PSM i EEM hi pugui haver aquesta preo
cupació i, per una altra banda, perque considerem que ac;O 
no és motiu perque es perdi aquest caracter popular de les 
festes, el nostre vot no sera contrari a aquesta Proposició 
no de Llei, pero sí sera d'abstenció. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Muchas gracias, Sr. Peralta. Ante la ausencia en el he
miciclo de los diputados adscritos al Grupo Parlamentario 
SOCIALISTA, esta Presidencia entiende que renuncian a 
su intervención en esta Proposición no de Ley. Por parte 
del Grupo Parlamentario PP-UM, tiene la palabra la Sra. 
Ferrer. 

LA SRA FERRER 1 BASCUÑANA: 

Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. 

En primer Uoc, Sr. Sampol, li vuU dir que després d'ha
ver vist aquest vídeo i escoltat la seva intervenció estic un 
poc confosa; perque la seva exposició de motius d'aquesta 
Proposició no de Llei i el seu parlament, la veritat és que 

m'han confós un poco Jo crec que el Parlament no és ellloc 
on s'ha de debatre aquest tema, jo cree que nosaltres no 
ens podem ficar en si realment l'Expo ha de dur o no ha de 
dur els cossiers, en aquest cas de Montulri, a l'Expo. 

Efectivament, la seva exposició diu en el segon punt de 
desaconsellar que els elements característics de les fes tes 
populars es treguin del seu context. Jo Ji record, Sr. Sam
poi, que en els estatuts fets l'any 1985 hi ha un punt, el ter
cer, que diu: Si una de les dues parts responsables, ajunta
ment o cossiers, a peticiÓ propia o d'una entitat particular 
planteja l'oportunitat que els cossiers ballin, sois s'accedira 
si hi ha unanimitat. Li puc ensenyar l'acta de data de febrer 
del 1992 on consta que es va aprovar que els cossiers de 
Montulri anassin a11a, que és el tema que ha duit aquesta 
proposició de llei en aquest Parlament. Voste no hi era 
aquel! dia, no hi havia ningú del seu grup; per tant, jo crec 
que era alla que vostes s'hi havien d'oposar. 

Evidentment, crec que tots compartim la idea que no
saltres no podem actuar d'aquesta manera. Crec que no im
porta fer evident allo que seria actuar així: imposar en el 
ParlaII1ent a110 que ha de fer el que sigui realment cada po
ble; no, com li he dit abans, el Parlament. Per tant, estic 
convenc;uda que tothom pensa que no hem d'imposar res 
des d'aquí, la nostra decisió o la no decisió lliure que s'ha 
de prendre amb motiu de l'anada o no ana da a l'ExPO. Vos
te m'ha girat tot el que jo li havia preparat, perque real
ment m'havia guiat en la seva exposició de motius. Ha dit 
que n01'arlassim del V Centenari, pero jo crec que en el 
fons al que voste anava era al V Centenari, perque precisa
ment comprenem que un partit que es diu nacionalista s'o
posi al V Centenari. 

Comprenen la resposta que fa el PSM i EEM a aques
ta imatge que es divulga, que és una resposta al maleix ni
vell, també és una resposta que vostes fan de cara a la gale
ria, no de cara a nosaltres, i també és una resposta esque
matica. Pero també, naturalment nos al tres som conscients 
de la nostra responsabilitat institucional, des de la qual no 
podem actuar més enlla que des de la reflexió, des de la 
ponderació i l'equilibri que ens demana actuar en nom de 
tot el poble de les Balears, i com a resposta de tota col.lec
tivitat no pot ser la mateixa resposta d'una part, d'una opi
nió o d'un sol partit, en definitiva. Vos te ha dit que no ana
litzassim el tema del V Centenari i no m'hi ficaré, ara no és 
el moment. 

Els pros i els contres? Realment s'ha pensat si la nos
tra Comunitat havia de participar o no a l'Expo-92, pero jo 
cree, Sr. Sampol, que si tenim una finestra oberta al món 
des d'on podem donar a coneixer i projectar la nostra cul
tura, la nostra personalitat, no podem desaprofitar aquesta 
ocasió de mostrar al món el millor que nosaltres tenim. I 
no és una cosa magnífica exhibir amb orgull una mostra re
presentativa de les manifestacions més genu'ines i popu
lars? No se sent orgullós voste, dins voste mateix, de ser 
montu'irer ¡que hi vagin els cossiers de Montuüi? La res
posta és evidentment afirmativa, ja que l'ocasió és impor
tant a bastament perque, excepcionalment, els grups als 
quals fa referencia la proposició no llei actuln fora del con
teX! de les festes habituals. 
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De totes maneres jo, Sr. Sampol, després del vídeo que 
hem vist, li diria quant al punt tercer de la seva proposició, 
Oil vos te recomana que utilitzem audiovisuals, jo el convi
daria a anar a l'Expo, perque precisament audiovisuals com 
el que hem vist aquí baix -si no el mateix, molt pareguts
són els que es projecten constantment a l'Expo. Per acabar, 
jo el convidaria a anar alla i li diria que crec que es pot sen
tir orgullós que els cossiers de Montuiri vagin a I'Expo. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Molles gracies, Sra. Ferrer. Per al torn de replica, té la 
paraula el Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Gnlcies, Sra. Presidenta. Quan he acabat la meya in
tervenció deia que s'havia de ser molt bon actor per pujar 
avui a la tribuna i fer aquest exercici de concentració en un 
tema, perque un dia com avui realment aquesta Cambra 
convida poc al debat, lamentablement. Bé, tornarem afer 
aquest exercici i intentarem replicar els dos oponents que 
tenim, en aquest cas, encara que el primer sigui una oposi
ció blana en forma d'abstenció. 

Evidentment, Sr. Peralta, no tots els motius que han 
provocat la desaparició de fes tes populars són la comercia
lització o tretes de eontext. Aquí ja hi podrien entrar els se
gles de colonització cultural que hem patit, quan ens han 
fet creure que totes les coses nostres eren inferiors a les 
que venien de fora i que eren molt millors unes sevillanes 
que no un bon bolero, etc., etc. Evidentment, tampoe no 
era aquest el terna central de la nostra argumentació, he de 
coincidir amb voste. La nostra línia és que quan s'intenta 
mostrar una festa popular, aixo realment és impossible, 
perque tota festa té un ambit concret i un poble que la pro
tagonitza, i aixo és el que hem mostrat mitjanc;ant el vídeo i 
aixo és el que hem intentat dir durant el nostre discurs, i 
aquí ja entram en l'argumentació de la Sra. Ferrer. 

Diu que no és un terna per dur aquí. Evidentment, 
aquest terna s'ha duit aquí fruit d'una convidada del Comite 
organitzador de l'Expo-92 a uns representants deIs ele
ments més significatius, diríem, entorn deIs quals giren 
unes determinades festes populars, com han estat els cos
siers d' Algaida, els cossiers de Montuiri i els cavallets de 
Felanitx, que jo sapiga, no sé si hi hagut més convidades 
com a exposició de fes tes populars. EIs actes de l'Expo es 
financien basicament amb doblers públies que surten del 
Govern balear i, en conseqüencia, deIs imposts d~tots els 
habitants d'aquestes illes, i evidentment un terna així és una 
aetuació pública i entenem que el lloe més adequat és el 
Parlament, pero ja he dit que l'objeete principal d'aquesta 
proposició no de llei no era evitar que els cavallets o els 
cossiers anassin a l'Expo, sinó prevenir de cara al futur, 
perque ho he dit abans, s'organitzen amb molt bona fe mol
tes trobades folk1oriques, dimoniades, etc., etc. 

Jo he duit la delegació de cultura d'un ajunlament du
rant uns anys i sé les convidades que arriben quasi quasi ca
da mes, i els estatuts els conec perfeetament, perque els 

vaig redactar jo després de consensuar-los amb les parts 
implicades. Ara bé, és normal i huma, Sr. Peralta, que unes 
persones que les conviden a viatjar a Sevilla o a Barcelona 
diguin que sí sense plantejar-se més coses, pero jo cree que 
els governants, els que tenim la responsabilitat de gestio
nar, de governar aquest país, hem d'anar un poc més enfo
ra. Tal vegada jo estigui més sensibilitzat que vostes perque 
he viseut molt de prop el cas deIs cossiers d'Algaida. Jo re
cord que eren molt populars, més populars que els del meu 
poble, i de la nit al dia, en qüestió d'anys, pel fet de comer
cialitzar-se, de baIlar per als turistes, el poble va perdre el 
seu interes i és molt facil que el poble perdi l'interes en una 
determinada festa. 

Com? Si la veu cada dia, si perque el President de la 
Comunitat Autónoma o el Delegat del Govern visita el 
municipi els cossiers o cavallets ja ballen davant ells per 
fer-Ios cas, si amb motiu de la inauguració d'un local torna 
a sortir aballar l'element característic de les fes tes, és a dir, 
quan la gent perdem la il.lusió que només un dia a l'any 
sortirem al carrer, ensumarem l'alfabaguera, veurem els 
cossiers, ens relacionarem amb els amies, quan es perd 
aquesta il.lusió és quan el poble deixa de participar. Aquest 
és l'element central i cree que si els poes que ens escolten 
avui entenien aixo, des de la parcel.la de poder que té cada 
un -com a eonseller del Consell Insular, com a balle de 
qualque ajuntament o com a diputats- en el fUlur haurien 
d'intentar evitar caure en aquestes actuacions, evitar que 
per fer cas de bona fe a una autoritat que ens visita, p~r fer 
més festa en el poble, es tregui de context un element que 
és la part essencial d'una festa popular juntament amb la 
participació del poble, perque a la llarga el que aconsegui
rem és aixo: la perdua d'interes, la fOlklorització, i aixo és 
el que ens dura a perdre les festes. 

Jo crec que no em puc sentir orgullós perque els cos
siers del meu poble -que com voste es pot imaginar estim 
profundament i n'estic orgullós- a Sevilla sigui n un simple 
baile regional que ningú alla no entendra, tret, tal vegada, 
deIs 4 o 116 maIlorquins que hi haura. Passaran totalment 
desapercebuts, seran una caricatura buida, no seran aquesta 
cosa viva, aquesta forc;a del poble que són per Sant Barto
meu, dia 24 d'agost, odia 23. Alla seran una cosa totalment 
sense sentit i m'estim més no veure-ho. Si he d'anar a l'Ex
po, hi aniré, pero ho faré un altre dia; de totes maneres, 
gracies per la convidada. 

Veig el llum encés. Perdoni, Sra. Presidenta, acab tot 
d'una. Aquesta era l'argumentació, és una cosa que no 
comporta dotacions economiques i que conee el resultat de 
la votació, peró voldríem per al futur que ho tenguessin 
present, que ho rccordas in qualque día a l' hora de (er un 
ofici organilzanl una aClivila l popular; que deixas ' in anal" 
aquests clcmcnts caracterfsties perque estan moH bé aiJó i 
les resles populars van a més de cada dia si no les manipu
lam. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Sampo!. Per al tom de contrarreplica, té la 
paraula el Sr. Peralta. 

I e 
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EL SR PERALTA 1 APARICIO: 

Molt breument, per dir que, havent sentit el Sr. Sam
poi en aquesta segona intervenció i havent fet una lectura 
més acurada deIs diferents punts, el Grup Parlamentari 
MIXT donara suport al punt primer i s'abstindnl en el se
gon i el tercer. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Molles gracies, Sr. Peralta. En nom del Grup Parla
mentari PP-UM, té la paraula la Sra. Ferrer. 

LA SRA FERRER 1 BASCUÑANA. 

Sf; grades, Sra. Presidenta. Jo cree que vosle no m'ha 
entes, Sr. Sampol. Pel que deduesc de la seva segona in ter
venció, pareix que hem obligal els cossiers a anar a Sevilla 
La diputada que parla era d aquest comite de cullura, es va
ren convidar els cavallel de Felani lx i el a ltres cossiers, i 
ells, molt amablement, vengueren i no es varen vendre, 
com ha dit voste en un escrit, per un viatge a Sevilla, eh? 
Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gnlcies, Sra. Ferrer. Per que demana la paraula, 
Sr. Sampol? .-

EL SR. S."0.1POL 1 MAS: 

Gracies, Sra. Presidenta. Per clarificar aquesta al.!usió. 

EL SR PRESIDENT: 

(Fragment no enregistrat) 

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

EL SR PERALTA I APARICIO: 

Per una qüestió d'ordre. Volia demanar si es pogués 
fer la vota ció per punts. Primer punt i el segon i el tercer 
junls. 

EL SR. PRESIDENT: 

D'acord, Sr. Peralta. 

ELSR PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor del primer punt, 
valen posar-se drets? 

Sres. ¡Srs. Diputats que voten en contra? 

El resultat de la votació ha estat: Vots a.f~vor, 8; vots 

en contra, 29, abstencions, zero. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor deIs punts segon 
itercer? 

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenguin? 

El resultat de la votació ha estat: 5 vots a favor, 29 en 
contra, 3 abstencions. 

IlI.2.- PROPOSICIÓ NO DE LLEI RG.E. NÚM. 
1101/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
PSM I EEM, RELATIVA A PROBLEMÁTICA HOSPI
TAL SON DURETADEPALMA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al següent punt de l'Ordre del Dia, que és la 
Proposició no de Llei núm. 1101/92, presentada pel Grup 
Parlamentari PSM i EEM, relativa a problemiHica a I'Hos
pital de Son Dureta de Palma. No s'hi ha presentat cap es
mena. En nom del Grup proposant, té la paraula el Dipu
tat Sr. Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sra. President. Sres. i Srs. Diputats. Des de 
despús-ahir, el nOSlre Grup Parlamentari estava dublÓS rcs
pecte de i retirar o no aquesta Proposició no de Llei per 
una raO, que és que el jutjat actua en aquests momcnts, ha 
pres en consideració un conjunt de denúncies sindicaJs, d'u
suari , respecte de problemes greu de I'Hospital de Son 
Dureta i, en con eqü~ncia, tenia un poc el duble de si con
venia o no fer el debat abans que hi hagués unes resolu
cions judicials, pero analitzant una mica la naLUralesa de la 
nostra proposta hem pensal que no, que a part que una ins
titució política i una inslitució judicial conflueixen en tot 
cas o no en el bé de la societat, la veritat és que hem pensat 
que, tal com nosaItres exposam el problema, ens pareix que 
aquest debat en el Parlament de Balears no té per que es
perar ni un dia més. 

Deim esperar ni un dia més perque des de l'any 1987 
-molt concretament dins el 1988, i encara més concreta
ment dins el 1989- el nostre grup ha fet tot un conjunt de 
denúncies i d'actuacions respecte de problemes de l'hospi
lal més importanL de les IUes Balears de la Sanitat pública 
i, en conseqüencia, la verital és que recoUinl plantejaments 
del personal, piantejaments d'usuaris, de professionaJ i jo 
diria que de tota I'opinió pública arriba UD moment que 
per ventura és més que necessari prendre posicionaments i, 
en conseqüencia, demanar sonides a aquesta problemaLica, 
sobretol quan sabem que no funciona gaire la coordinació 
hospitalAria prevista a la legislació vigent i si tenim en 
compte que no Ili Ilaura competencies en materia de sanital 
en aquests nous aspeetes de la p lHjca autonomica que hi 
haura a les Illes Balears. 

En aquest sentit, nosaItres recordam perfectament que 
el mes de mar~ de l'any 1989 plantejavem a totes les instan-
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cies públiques, inclos el Congrés de Diputats -el Govern de 
l'Estat, en conseqüencia- que la situació a Son Dureta em
pitjorava i que feien falta canvis importants en la seguretat 
i higiene en el treball, en les relacions laborals, en l'atenció 
als usuaris a determinades arees, a la planificació i coordi
nació en general i que mancava una auditoria respecte de 
les inversions, respecte de la despesa ordinaria que es feia 
de manera quotidiana. Aixó era l'any 1989. 

L'any 1992, potser que la situació hagi millorat en cer
ts aspectes, peró les llistes d'espera hi són, les urgencies no 
funcionen com cal, els problemes de personal són més 
grossos cada vegada, la manca de llits esta igualment amb 
xifres semblants a les d'aquell moment, la manca de coordi
nació hospitalaria en tota la xarxa pública de Balears és 
bastant defident i, a més arnés, existeix un problema de 
falta de planificació d'obres, de planificació d'usos, etc., 
dins aquest maxim hospital, el més important de la nostra 
Comunitat. 

En aquest sentit, és més que evident que potser sigui 
oportú recordar deficÍ(~ncies actuals i del passat, recordar 
els temes més importants: Problemes de seguretat i higiene 
en el treball, problemes de relacions laborals, d'atenció a 
usuaris, problemes globals d'administració, neteja, obres, 
algunes fetes dues i tres vegades, d'altres que per ventura 
no feia cap falta fer-les i moltes que faria falta fer-Ies i no 
es fan ni estan planificades, problemes greus a la bugaderia 
i, a més arnés, tenir en compte que hi ha hagut denúncies 
de particulars, d'usuaris, de centrals sindicals, de professio
nals, que no han estat ateses ni contestades. Fins i tot hem 
de recalcar que almenys hem seguit algunes actuacions de 
la Conselleria de Sanitat -de l'any 1988 en concret i algunes 
altres- i que, efectivament, fent alguna inspecció, a vegades 
han detectat problemes evidentment dins l'ambit compe
tencial que té la Conselleria respecte de Son Dureta, que és 
un nivell d'inspecció molt limitat i molt de base, peró de fet 
hem observat qualque acta, qualque actuació que ha reflec
tit problemes que no s'han corregít normalment. 

Pero és que el nostre grup presenta la proposta dia 13 
de mare; i ho fa uns dies després d'haver succeH una cosa 
que tal vegada ja era la més kafkiana que podia succeir i 
que ja no era un problema només de deficits de !tits, de ne
teja, de relacions laborals, d' A TS amb unes jornades labo
rals que no els convé, de fuites d'ATS i metges cap a altres 
centres, coses molt habituals, sinó que era un problema que 
ens va deixar ja no preocupats sinó despistats, i és que el 
centre va quedar sense energia electrica a una serie de de
partaments i els generadors autónoms que tenen, que de fet 
haurien d'haver funcionat, tampoc no varen f~cionar. 

Pensin, Sres. i Srs. Diputats, que queda sense Ilum rUCI, 
tota l'area d'urgencies, tota l'area de quirOfans i I'area d'he
modialisi. És cIar que jo només puc qualificar aquesta si
tuació d'un vespre determinat de perillositat social, és una 
qüestió ben clara. 

Les causes perque no funcionen els generadors autó
noms de Son Dureta, diuen que era que no s'havien utilit
zat mai, que eren vells, que en definitiva no pensaven que 
hi pogués haver un problema de manca d'energia electrica. 
Bé, aixo és una falta absoluta de previsió absoluta i són fets 

inexplicables. Davant tota una trajectoria histórica que ve, 
almenys, des de l'any 1987, i tenint en compte totes les 
campanyes públiques mitjanc;ant les quals el Grup Parla
mentari Nacionalista i d'Esquerres d'aquest Parlament va 
instar el Govern de l'Estat, el de la Comunitat, sobretot 
dins el 1989, la veritat és que, vista un poc la problem:Hica, 
tenint en compte que han millorat coses -és indubtable que 
algunes han millorat- peró tenint el compte cls greus pro
blemes de fons i, dins els problemes de fons també hi ha el 
fet que l'Hospital de Manacor no estigui fet , que el d'Inca 
no estigui previst el d'Inca, que el segon de Palma no passi 
d'una fase d'adquisició de solar, és a dir, aixó són proble
mes que van interrelacionats, entre els quals hi ha el de 
manca de coordinació hospitalaria, que comenc;a a ser pre
ocupant. 

En aquest sentit, nosaltres presentam dues propostes. 
La primera és que aquest Parlament es dirigeixi a l'INSA
LUD í a la Direcció de rHospital de Son Dureta de Palma 
per presentar una protesta energica, clara, i a la vegada una 
preocupació per les deficiencies en el funcionament de 
I'hospital en molts d'aspectes - els aspectes són de fet tots 
els que anomenam a l'exposició de motius i que avui cap
vespre he exposat breument a vostes-, pero creim que hem 
de parlar d'una culminació del procés i són aquests proble
mes de dia 3 de mare; d'enguany, que fan perillar la salut 
deIs malalts en tots els aspectes en totes aquestes arees que 
hem comentat d'hemodialisi, quirófans, urgencies i l'UCI. 

Per altra banda, el nostre grup pensa que hem d'instar 
la Conselleria de Sanitat perque dugui a debat i aprovació 
subsegüent d'aquest Parlament una comunicació sobre els 
problemes de l'Hospital de Son Dureta al parer de la Con
selleria de Sanitat. En aquesta comunicació pensam que el 
Govern hattria d'explicar les gestions que ha fet, les inspec
cions que ha realitzat, el resultat i les alternatives que el 
Govern té respecte d'aquesta problema ti ca de millorar 
aquest macro-hospital de referencia. És evident que millo
rar aquesta xarxa hospitalaria passa, entre altres coses, per 
aplicar les lleis i recomanacions que aquest Parlament ha 
aprovat, peró també pensam que passa per saber una mica 
entre tots quines alternatives, quines opcions pensam que 
són prioritaries, que són urgents i que s'haurien de millorar 
amb rapidesa. 

En definitiva, la nostra alternativa és doble: Per una 
banda, davant INSALUD i la Direcció de l'Hospital de Son 
Dureta, que ten en la competencia exclusiva en aquest tema, 
peró per altra banda també instar el Govern a presentar el 
seu model, les seves actuacions i, en definitiva, procurar 
que tots puguem opinar sobre un tema que preocupa tant 
com el de la sanitat pública en aquestes illes. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Sena. Pel Grup Parlamentari 
MIXT, té la paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. 
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Aquesta Proposició no de LIei és molt concreta, és 
tracta de sí o no o d'abstenir-nos, senzillament. Per tant, fa
ré una intervenció ben curta. Que quedas fora llum una 
pan de I'Hospital de Son Durela, 1 UeI, les urgencies, e ls 
quirofans, I'hemodialisi, elc., és un desastre, senz.íllament, 
que 00 hauria d lomar pa ar pus mai més, perque aixo 
po a el malalts en greu perillo Alcshores, a la primera pan 
de la propos.ici.ó n <.le l1ei, ens dir res més, hem d d.ir 
que c[ectivamem 1i donarem supon i, senzillament, que 
s'han d'espavilar i han de fer el que faci falta perque aixo 
no torni a passar. 

Respecte de la segona part de la Proposició no de LIei, 
diu d'instar el ConselIer de Sanitat a presentar davant el 
Parlamelll per al seu debat i aprovaciÓ una comunicació o
bre la problem,Hica de l'Hospital de Son Dureta. Fíns aquí 
ens va bé i diré per que. Perque. encara que I'HospiLal de 
Son Durcta d pcngui de l' Administració cenlral de l'EstaL, 
com que aquesl h.ospital no funciona, funciona mol! mala
roent, aquest Parlamen\ i la Comuni¡at Autonoma de les 1-
lIos Balears no p (len donar I'esquena, no poden dur una 
política d'eslru~, Stnó que senzilJa ment han de dir el qu 
opinen. Després continua la propo ¡ció no de lIei, j parlan! 
d'esmentada omunicació diu: "on s' inclogtlin les gestions i 
inspeccions realitzades pel Govern de les Illes Balears amb 
el resultat i les alternatives que el Govern propasa per mi
llorar el seu funcionament". 

Aquí diu "gestions i inspeccions", i jo li demanaria al 
Sr. Serra de llevar la paraula inspeccions, o sigui que ges
tions esta molt bé, pero jo pens que el Govern no pot fer 
inspeccions a I'Hospital de Son Dureta. Si em coDven~ que 
aquest Govern p t fer una inspecció a So·n Dureta, enda
vant, pero jo no ho veig en aquest moment. Per tam, esper 
la comrarreplica per decidir, en [unció d'aixc'l. si el no tre 
val ha de ser totalmem favorable. En tal cas també podrí
em parlar de comprOvacion, sigui de gestion ,comprova
dons, ClC. pero vaja, I'únic tema és aquesto Que el Govem 
presenti una comuni.caciÓ davallt el Parlament sobre Son 
Dureta crec que és enormement positiu precisament per la 
situació caotica d'aquest hospital. Ara bé, ho hem de fer en 
uns termes que siguin legalment possibles i que no es pu
guin transformar en una barrera insalvable davant l' Admi
nistració central de l'Estat a les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

MoLtes gracies, Sr. Pascual. Ante la ausencia en el hemi
ciclo de los diputados adscritos al Grupo Parlamentario 
SOCIALISTA, esta Presidencia entiende que renuncian a 
su intervención en esta Proposición no de Ley. Por parte 
del Grupo Parlamentario PP-UM, tiene la palabra el Sr. 
Ribas de Reyna. 

EL SR. RIBAS DE REYNA: 

Sra. Presidente. Sras. y Sres. Diputados: 

Nuestro Grupo va a dar apoyo a C! ta PropolSición no 
de Ley en e l punto núm. 1 y por supuestO no vamos a dar 
apoyo al punto núm. 2, dado que el Gobierno de la Comu
nidad Autónoma na tiene competencias jurídicas, ni me-

di ni potestades para tomar medidas aJ r specLO. Nues tro 
Grupo ha esta<.lo escuchando a l representante del PSM y 
verdad.eramente parece que s habla de ciencia ficción, pe
ro por desgracia es una realidad. Es tamos totalmente de 
acuerdo con lodo lo manifestado obre I que está ocu
rriendo en el primer hospital de las Islas Baleares, el de 
Son Dureta de Palma, y verdaderamente nos deja muy pre
ocupados, porque de alguna manera afecta a toda la pobla
ción balear. 

Las anomalías que se están sucediendo en estos últi
mos años en Son Dureta, se suceden en cadena y cada vez 
va a más y a peor. Que los grupos generadores de energía 
e l(i.ctrica cstén obs lelOS y sin I otlcr e u ar es grave, y c.c: 
gravlsimo lo que podrfa haber currido de quedarse sin 
energla en los quirófanos en e l momentO d una interven
ción quirúrgica. Es grave que los ingreso de urgencias, por 
ejemplo, estén dos o [res dlas en camillas en diChO servici 
hasta que se vacía una habitación. Es grave que lees plantas 
del hospital de Son Dureta estén cerrfldas y haya ochenta 
camas vacías por falla de per anal asistencial y porque par
le de es le personal asistencial está al servicio de lo órga
nos de dirección y gerencia en detrimento de los enf, rmos, 
que sa n las víctimas directa ' de la mej r d~organización 
hospitalaria por parle de la entidau gestora (le lNSALUD 
lraTlsformand.o e l personal asistencial en burócralas asis
tenciales para traslado de papeles de un sitio a otro. 

La mala programación es evidente. Y nos preguntamo 
qué p{\Sa con el servicio de cardiología donde con el vi tO 
bueno de la gerencia del hospital se pide el Lra lado y la ex
cedencia de dos doctores o dos mécticos de Canarias espe
cialistas en hemodinámica, que a la hora de su contrata
ción, una vez pedida la excedencia, no se pueden contratar 
por falta de presupuesto. Faltan radiÓlogos, especialistas 
en anatomía patológica ATS etc., etc., y los mépicos con 
experiencia se van porque, por upuesto, no están COnten
tos. Es un hecho triste que no haya oposkiones hace cinco 
años para las plazas vacantes, que no se cubren y que para 
hacer una ecografía abdominal haya que estar tres meses en 
lista de espera. 

Pal,'ece que hay una regulación de empleo encubierta, 
pero esto es una realidad, señoras y sefiores: La antigua es
cuela de enfermeria, por ejemplo, hoy tomada prácticamen
[e por los órganos de dirección y gerencia del Hospilal <.le 
Son Dureta -eso sí, a todo lujo: puertas aUl.Omál.icas, már
mol, aire acondicionado, cte., etc., de lo que juslament ca
recen los verdaderos protagoni tas de este hospital, que 
son precisamente los enfermos- y, por supuesto, prohibida 
la entrada a LOda persona ajena al servicio. Total, que aque
lla enfermería se ha transformado en un bunker donde no 
enLra nadie si no es de la gerencia. En el servicio de Radio
terapia -obra recién estrenada, porque e hacen obra en el 
hospilal- por lo visto a la bora de pasar las camillas, no 
pueden pasar. Han montado 6 servjcios -ello me recuerda 
una fama. a casa en Puerta de Hierro de unos famOSO per
sonajes; tienen una manía que no hay posibilidad de quitár
sela. Realmente nuestro Grupo se preocupa; el tema de 
Son Dureta es preocupante. 

Yo creo que con esta proposición no de ley, si somos 



capaces de ensibilizar a INSALUD de que la medicina y 
Los hospitales no pueden estar a merced de criterios palili 
cos sino sólo de criterios profesionales para mejorar la sa
lud de toda nuestra Comunidad, no les quepa duda, Sras. y 
Sres. Dipulados, que habremos cOntribuido a mejorar unos 
ervicios básicos en nuestra sociedad. Muchas gracias, Sr. 

Presiden le. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Ribas de Reyna. Per al torn de re
plica, té la paraula el Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Sí; gr¡kies, Sra. Presidenl. En primer lloc, e l primer 
punl de la Propo ició nO de Llei és un puot que nosaltres 
ve im absolulam nt necessari i no és només pel [et que día 3 
e l lIum s 'a pagas, és a dir, aixo ja era e l coLmo i penlonin 
aq uesLa expressió tan co l.loquia l, és a dir, aixo ja era ricUcul 
i absurd, p ro mol! perillós, molt perillOs. A aq uella ho ra , 
curiosament cls quirofans no tCDien preVisió perque a Son 
Dureta també hi ha hagut vagues d'especialistcs, etc., i la
rncntablemcn t lampoe no funcionen a l ritme que per ven
tura pOdrjen funcionar, en un tlivell de producLivitat Optim, 
el que es co nsidera com a llivelJ de productivital en el cen
tres sa nitaris delmón occidental. Per allra banda, lambé és 
cert que rarea d'urgencies va ser absolutament kafkiana en 
aquelles hores i a l'Ar a d'UCl va morir una persona. És 
molt mal de dir si va morir pe r Calta d'e lecu:iciLat O no, per
qu~ ens consta que metges, infermeres, ATS, etc., varen fer 
una (einada i varen procurar atendre manualment lOthom 
qui havia a l'area d'UCI en aquells moments. 

Pero el fet de la proposta que nosaltres avui duim aquí 
tampoc no intenta un derrotisme, és a dir, veure només les 
coses nega lives. Hi ha coses que funcionen a Son Dureta, 
és indubtable que hi ha coses que funcionen i moltes que 
han de millorar; ara bé, la verilal és que es va presentar en 
un momenl que vessava tina mica tota la sensibilitat col.lec
tiva. Per altra banda, nosallres tenim aquí lol un do sier 
amplfssim que, si qualque diputat o qualque grup té ganes 
d'esludiar-Io, recollira proposles, idees, suggeriments sindi
cals, d'usuaris, de professionals, de grup polítics des de 
I'any 1987 fins ara, coses que han anat des del Congrés de 
Diputats fins a INSALUD de Balears, passant per lOI tipus 
d'instilucions. 

En conseqüencia, la veritat és que hem observat pro
blemes i no només en obres -que és el que ara es veura en 
els tribunals: si hi ha hagut o no malversació de fons, si les 
contractacions s'han fet com pertoca, coses en les quals no
saltres no entram en aquests moments, perque creim que 
no és ellloc-, pero la veritat és que el tema que erfs ocupa 
en primer lloc i ens satisfa que tothom hi vengui a bé és 
que el Parlament de Balears, maldament no hi hagi compe
teneies eSlatutaries en materia de sanitat pública, de la sa
nilat pública de I'Ho pilal de Son Dureta, ens puguem ma
nifestar, puguem opinar, puguin dir alIo que ens sembla. 
Per tant, creim aquest es un pum que tots els grups assimi
lam, tots e ls grup que volem debatre aquest tema l'assimi
lam i el veim en positiu, i ara entram en el segon punt. 

La Conselleria de Sanítat del Govern de Balears 
-aquesl debal haura <.le ser per al Grup MIXT, certamen!
té competencies en el tema de segurctal i higiene en ellre
ball i té competencies en inspecció i coordinació hospilala
ria, aixo segons 1'.Es lalu l i els decrets de compelencies sub
següent . E ns conSla que ha fet una serie d'inspeceions en 
aquestes afees. Per a nosallres, la primera i per venlura la 
més condoent és la de dia 4 de novcmbre del 1988, que és 
sobre qüeslioDS d'higiene -n'ha fet una serie sobre la buga
deria, és a dir, supOs que e l Sr_ Pascual concix el problema 
de fum ,co tltaminació, ctc., de la bugacteria que existeix a
lIñ- i aleshores sobre tO ts aquests temes sí que hi ha un 
conjuDl d'inspeccions. N sallres qualque vegada havíem fel 
preguntes al Conseller de Sanitat amb res posta oral o escri
ta i certament ens consta que almanco en tenim 7 o 8 de
tectades dins aquestes arees del que podríem anomenar 
d'higiene en el treball i inspecció i coordinació hospitalaria. 

És la c nteslació que jo p dria [er a l Sr. Pascual, pero 
pcr allra banda nosaltres també abundam en e l segon pUnL 
de la proposició n de Uei en un altre áSpcctc, i és que el 
Govern de Balears ha presenlal aquí una lIei pracLicarnent 
ac.:'lbada, aixO és evidenl , .obrc una Uei de coordina ·ió ge
nera l i de creació del Servei balear de la Salul. Per altra 
banda, aquí aprovarem una llei marc de coordinació de l'as
si 'Li~nc í a sa nitaria on s'incloi"a la coordinació ha pila laria i 
o n hi havia graus i nivells. Per altra banda, ~ evident quc 
e l Gov ro de Balear en aquesLS mo ments ges li na un has
pilal públic important, com es el Joan March de Caubel, de 
la xarxa de la SaIlital pública, en leoria coordinal econOmi
cament i funcionarialment amb l'Hospital de Son Dureta. 
Si la coordinació funciona més o manco és uñ tema que 
hauríem de veure com va i com no va. 

Dios les previ ions legals i jo cree que dins I'organigra
ma de la Sanital pública, que no fa massa mesos preveia el 
Sr. Caiíellas, en unes declaracions públiques, ens parlava 
que en dos o tres anys hi hauria la possibilital de parlar de 
I'HospitaL General, del Psiquiéltric, de Caubet i per venlura 
de quaLcun altre, a pan del refor~menl de la Sanilal públi
ca a Balears amb un hospital a rnca, que n sabien massa 
bé amb quin sistema es gestionaría, més el de Manacor que, 
després de tanles demandes, pare ix que a la fi s'ha comen
~t. 

Supos, Sr. Pascual, que li he contestat perque nosaltres 
seguim mantenint que el Govern de Balears ( ... ) i ereim 
que la millor manera és que presenti una comunicació da
vant aquest Parlament per a debat i aprovació. Nosaltres 
pen am que si es considera que una comunicació é ma. sa 
formal O solemnc, per ventura lti ha un allre sis tema, que 
seria Cer-ho dins la comís ió parlamenta ria pertine nt, perO 
Crec que seria un bon !Loc de dialeg construcliu cercar sorlÍ
des, solucions i donar unes pínions sobre el tema de Son 
Durela des de la ciutadania d'aquestes illes representada en 
aquest Parlament. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Serra. En el torn de contrarreplica, 
té la paraula el Sr. Pascual. 



EL SR. PASCUALIAMORÓS: 

Sí, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. 

Voldria dir al Sr. Serra que respecte de les inspeccions 
:fectivament m'ha convcnyut, el que passa és que precisa
nent perque el conjunl de compelencies que té la Comuni
.at Autonoma no són lotes de la Conselleria de Sanitat, jo 
.i suggeriria que aquí on diu "el Parlament de les Illes Bale
lrs insta la Conselleria de Sanitat" digués hel Govern de les 
mes Balears", la qual cosa no vol dir que no ha hagi de fer 
la Canselleria de Sanitat, perque hi ha competencies d'In
dústria - voste n'ha anomenat alguna - i n'hi pot haver d'al
guna altra conselleria. Si es posa només la Conselleria de 
Sanitat, pareix que només hem de mirar els aspectes que 
concorren en aquesta conselleria, i jo pens que ja que es fa 
una aniHisi sobre Son Dureta, s'ha de fer complet. Per tant, 
jo faria aquesta suggerencia. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gnlcies, Sr. Pascual. Sr. Ribas de Reyna, no vol 
intervenir? Proccdim a la votació, Sres. i Srs. Diputats. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Sra. Presidenta. 

EL ~;R PRESIDENT: 

Digui. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Que el nostre grup accepta canviar, en el punt segon, 
on deiem "El Parlament de les Illes Balears insta la Conse
Heria de Sanitat" per "insta el Gqvern de les Illes Balears". 
No hi ha cap inconvenient en acceptar la fórmula transac
cional, si no hi ha inconvenient per part del portaveu del 
Grup PP-UM. 

EL SR, PRESIDENT: 

Ha vol repetir? Ha dit, no insta la CanseHeria de Sani
tal, sinó insta ... ? 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

El Govern de les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Serra. Sí, Sr. Ribas de Reyna. 

EL SR. RIBAS DE REYNA: 

Sra. Presidenta, yo quisiera decir que no ha habido 
ninguna intervención de réplica a nuestro Grupo. Lo único 
que yo puedo decir es que no estoy de acuerdo con la fór
mula que comenta el PSM del segundo punto; yo haría una 
transaccional en el sentido que el Parlamento de las Islas 
Baleares instara al Ministerio de Sanidad y Consumo y a 

Insalud para mejorar el funcionamiento del Hospital de 
Son Dureta y de la asistencia hospitalaria de Mallorca, a 
mejorar la coordinación con los hospitales Juan March de 
la Comunidad Autónoma y General del CanseH Insular de 
Mallorca, según criterios establecidos en el Plan director de 
ordenación sanitaria de Baleares y de conformidad con la 
Conselleria de Sanidad y Seguridad Social del Govern bale
ar, actualizando los conciertos existentes según criterios de 
costes reales por proceso y actuando bajo principios de 
complementariedad de las técnicas y medios diagnósticos 
sanitarios para la mejora del grave déficit a ' istencial sanita
rio que hoy padecen los ciudadanos de Baleares, obre todo 
por la. deficiencias y condiciones de funcionamiento del 
Ho pilal regional ele Son Dureta, dependiente de la citada 
entida(1 gestora de la Seguridad Social. Muchas gracias, Sra. 
Presidenta. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracias, Sr. Ribas de Reyna. Quieren decirme los re
presentantes del Grupo MIXTO y del Grupo PSM i EEM, 
si aceptan la enmienda? 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gnlcies, Sra. Presiden!. Bé, no ens accepten presentar 
una comunicació al Parlament per debatre aquest tema i 
ens presenten un protocol bastant ampli. Es ciar que nasal
tres estam d'acord amb alguns deis aspectes que voste diu, 
perque s'inclouen en el nostre primer punt quan deim que 
ens dirigim a l'INSALUD i a la direcció de Son Dureta. 
Evidentment, tot el que voste parla de concerts, coordina
ció hospitalaria, etc., hi entra, aixó és clar, vull dir que en 
aquest sentit estam d'acord, en el que no hi estam és que 
voste ens presenta molt sibil.linament una fórmula que lle
va feines i responsabilitats a la Canselleria; amb aixo, no. 

EL SR. PRESIDENT: 

Tiene la palabra el Sr. Ribas de Reyna. 

EL SR. RIBAS DE REYNA: 

Por supuesto, Sr. Serra. No dé usted una responsabili
dad al Govern balear ni a la Canselleria de Sanitat, cuando 
no es culpa suya. Pida usted las responsabilidades a quien 
tenga que darlas, pero no, por supuesto, a nosotros. 

EL SR. PRESIDENT: 

Esta Presidencia considera que no se acepta por parte 
del proponente la enmienda. Bien, procedemos, pues, a la 
votación de la Proposición no de Ley tal y como viene 
planteada. Se hará la votación por separado. 

¿Sras. y Sres. Diputados que voten a favor del punto 1? 

Entiende esta Presidencia que queda aprobado por 
unanimidad. 

Sras. y Sres. Diputados que voten a favor del punto 2, 
¿quieren ponerse de pie? 
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¿Sras. y Sres. Diputados que voten en contra? 

¿Sras. y Sres. Diputados que se abstengan? 

El resultado de la votación es 6 votos a favor, 28 en 
contra, ninguna abstención. 

Il1.3.- PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM 
1517/92, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
PSM 1 EEM, RELATIVA AL RESCAT D'UN EXCUR
SIONISTA MORT ALPUIG GALATZÓ. 

EL SR. PRESIDENT: 

Pasamos, pues, al punto siguiente del orden del día, la 
Proposició no de Llei núm. 1517, presentada pel Grup Par
lamentari PSM i EEM, relativa a rescat d'un excursionista 
mort al puig de Galatzó. No s'ha presentat eap es mena. En 
nom del Grup proposant, té la paraula el Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sra. Presidenta. Seguint amb l'exercici de con
centració que suposa aquest plenari mig buit, a pesar que 
d'aquí a tres anys nosaltres esperam contribuir a omplir 
aquests escons, duim al Parlament una experiencia perso
nal molt negativa, pero la duim aquí perque tenim constan
cia que no és la primera vegada que es produeix. Tot el que 
ara contarem aquí és un testimoni personal vis cut el passat 
diumenge dia 29 de marC(o Aquest diputat que els parla, 
acompanyat d'un grup d'una vintena d'excursionistes, guan 
arribavem al cim del puig de Galatzó, aproximadament a 
100 metres del cim, trobarem un turista alemany que ago
nitzava, suposadament víctima d'un infart de miocardio El 
fel es produla a les 12 del matí i un excursionista del nostre 
grup anava apresuradamem a demanar auxili, cosa que es 
produla a les 12,30 hores, des del teleíon de les cases de 
Son Fortuny. Aleshores se suposava que l'accidentat encara 
vivia, si bé ja era eadaver. 

Després d'avisar la Guardia civil, el mateix excursionis
ta intentava contactar amb Protección Civil España, núme
ro que figura a la pagina d'urgencies de la guia telefoniea, 
sense que ningú contestas al telMon. A les 14 hores, una 
hora i mitja després de demanar auxili, arribava l'helicüpter 
del SAR i a les 14,10, deu minuts després d'arribar i d'ha
ver examinat el cos, abandonava la zona sense evacuar-lo 
perque ja era eadaver. Aquí no fa falta que els digui la eara 
d'astorament del grup de turistes que havia quedat per 
guardar el mort quan va veure que l'helicopter se n'anava 
sense dur-se'n el coso Evidentment, era un poema. , 

A les 17 hores arribava l'equip de reseat al peu del Ga
latzó. Aproximadament hi ha una hora de camí, és a dir 
que I'equip "de reseat" arribava quatre hores i mitja després 
d'haver demanat auxilio Tenc aquí "de rescat" entre cometes 
perque estava format per una parella de la Guardia civil 
provista de l'ordre judicial d'aixeeament del cadaver -no 
duia equip de muntanya, sinó roba de passeig amb unes sa
bates d'aquesten que patinen-, acompanyats de tres volun
taris de la Creu Roja també sense material de reseat, amb 
una simple llitera, als quals ha~en avisat per anar a. eva-

cuar el cos des de Puigpunyent, no des de dalt del Galatzó. 

Hem comprovat la dificultat de l'operació. La Guardia 
civil, mitjanc;ant I'emisora mobil, sol.licita I'ajuda del SAR, 
la qual fou denegada, és a dir, que denega I'auxili i no va 
venir l'helicopter. Afortunadament el nostre grup d'excur
sionistes col.laborarem en el rescat, s'ha de dir que amb pe
ril! de la nostra integritat física, ja que hi ha unes rossegue
res que si no tenen un perill considerable sí que feien el 
transport del cos realment complicat í allo hagués pogut 
ocasionar un accident, no fatal, pero que hagués fet perillar 
la nostra integritat. A les 20 hores depositavem el cadaver 
al peu del Galatzó. 

Ates que, segons informacions d'alguns excursionistes 
experts, aquesta no és una historia fantastica, sinó que ja 
s'ha produH altres vegades, la consideren normal, he trobat 
gent que no s'ha eseandalitzat d'aixo -mentre pujavem, la 
mateixa parella de la Guardia civil ens contaven que feia 
poes mesos tres números havien hagut d'evacuar una perso
na que havia mort caC(3nt tords a un coll-, hem presentat 
aquesta Proposició no de Llei en els termes seglients: 

El primer, exigir responsabilitats al Delegat de! Go
vern pe! fet que el número de telefon que figura a les pagi
nes d'urgencies com a Protección Civil España, no contesta 
a les cridades. Aquest diputat ho ha comprovat personal
ment; ~l dia següent vaig cridar insistentment a distintes 
hores del dia, avui matí entre les 12 i mitja i a la una encara 
ho he provat i no han contestat al telHon. La segona pro
posta és manifestar al Delegat del Govern la protesta per la 
lenta actuació del SAR i la negativa a coLlaborar en el res
cat d'un cadaver en una zona de difícil accés per terra. Aquí 
creim que hi ha una clara denegació d'auxili, el rescat era 
difícil, era complicat, i uns civils varen haver de posar en 
perilll~ seva integritat perque les autoritats no varen donar 
resposta a la nostra demanda d'auxili. El tercer pum és ins
tar el Govern de les Illes Balears a iniciar les accions perti
nents per tal de prevenir que problemes burocnlties retar
din l'actuació deIs serveis d'auxili en casos similars, i el 
quart punt és instar el Govern de les Illes Balears per tal 
que, en coordinació amb la Delegació del Govern, s'habiliti 
un servei d'auxili i reseat agrupat adequadament i disponi
ble durant les 24 hores del dia. 

He parlat d'aquest tema amb el Conseller adjunt a la 
Presidencia, ho vaig fer el dia seglient d'aquests fets, va ser 
ell qui em va dir que segurament havíem cridat a Protección 
Civil España i no a Protecció civil del Govern balear. Efec
tivament ho vaig comprovar i va ser així. Ara, hi ha una co
sa que hem de tenir molt present: quan una persona es tro
ba en una situació similar i l'auxili que té més prop és un 
número de telefon, el primer que fa és mirar la guia, és a 
dir, és incomprensible que el número de Protecció civil que 
figura a la guia de telHons sigui un número on no contes
ten o que el número de Protecció civil del Govern de les r
Iles Balears no figuri a les pagines d'urgencies. Aquest tema 
no figura a la Proposició no de Llei, pero aprofit per dir-ho 
al Conseller aquí present perque el normal no és recordar 
si s'ha fet un cartell divulgatiu del departament de Protec
ció civil, sinó que és acudir a la guia de telMons, mirar la 
pagina d'urgencies i en funció d'aixo cridar a Protecció civil. 
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Aquesta Proposició no de LIei, tal vega da un poe ma
cabra, ereim que és necessaria perque els accidents a mun
tanya són freqüents, en passen uns quants cada any, i a pe
sar que no tenguin causa de mort, com aquest, hi ha ferits i 
ereim que hi ha queixes per part deIs grups excursionistes i 
que s'haurien d'agilitar i coordinar amb la Delegació del 
Govern, ja que que encara no tenim les competencies 
transferides, els mecanismes necessaris perque no es tornen 
a produir fets desagradables com aquest. No cal dir aquí la 
imatge que se'n dugué aquest grup de turistes alemanys de 
la nostra Comunitat, les al.lusions al tercer món varen ser 
nombroses i la imatge que donarem va ser realment peno
sa. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Sampa \. Pel Grup Parlamentari 
MIXT, té la paraula el Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. 

Hem vengut a la tribuna encara que sigui per a una in
tervenció breu, que sera pausada, perque tampoc no hem 
de fer com altres, de tenir tanta pressa d'anar-nos per veure 
el partit, pero també perque creim, com sempre, que les 
propostes del Grup Parlamentari PSM i EEM són dignes 
d'atenció, com totes les de tots els 'grups, naturalment, pero 
per pan nostra, per part subjectiva del qui parla, perque 
quasi sempre coincidim en el fans, pero en la manera d'ex
posar-ha solem diferir. 

El nostre Grup hagués pogut presentar algunes esme
nes, la veritat és que no hem tengut temps d'estudiar-ho 
pero de totes maneres cree que tampoc no hi hauria oposi
ció al que demanaré, si és que els altres grups han de donar 
suport a aquesta proposició no de llei. Comen~rem dient 
que, per descomptat, les experiencies personals són all0 
que fan veure les coses més clarament i que la experiencia 
va ser realment macabra, com ha dit el Sr. Sampol, pero 
que la Proposició no de LIei no té res, de macabra, pero si 
diria jo que fa un plantejament radica\. Almanco per part 
del qui parla, que cree que sempre hem procurat tenir com 
a norma la moderació - el plantejament és diferent, en els 
punts concrets de la proposició no de llei no ens agrada 
mai dir, per exemple, el que diuen en el punt 1: "exigir res
ponsabilitats al Delegat del Govern pel fet que el número 
de telefon, ctc." - és ciar que hi ha responsabilitats, és clar 
que algú és el responsable del fet que aquest telefon no 
contesti, pero crec que es pot dir el mateix i nosaltres pro
posaríem, si els altres grups o l'altre grup present aquí, a 
més del seu, hi volguessin donar suport, de donar-los su
port, nosaltres li donaríem suport, pero no d'exigir respon
sabilitats al Delegat del Govern, tal com ve textualment, si
nó d'una forma més moderada posar en coneixement, co
municar o fer pales al Delegat del Govern que aquest nú
mero de telefon, segons s'ha pogut comprovar per aquest 
fet contrastat, no contesta les cridades. 

Quant al punt 2, sí que ens pareix bé que es manifesti 

al Delegat del Govern, a part que tal vegada, més que la 
protesta és posar en el seu coneixement el fet quant a l'ac
tuació del SAR, perque la veritat és que el SAR -almenys 
jo també he tengut experiencies personals amb aquest as
pecte- ha complit sempre unes funcions i amb una diligen
cia que aixo podria ser una de les excepcions dins el que és 
norma en el SAR. Cree que el SAR és un servici que fa una 
bona feina a les nos tres illes i, per tant, crec que també es 
pot demanar el mateix des d'una moderació i, per si s'han 
de corregir algunes coses, posar-ha en coneixement del De
legat del Govern, que en aquesta oportunitat, i tal vegada 
degut a algunes coses que es podrien explicar, la seva actua
ció va ser lenta o no va ser prou diligent. 

Quant als punts 3 i 4, vostes diran: Per que instar el 
Govern si a voste li pareix que l'altre qüestió s'ha de fer 
d'una altra manera? Bé, és tracta que aixo és el Parlament 
de les Illes Balears, que la feina principal d'aquesta Cambra 
és demanar coses al Govern -a pan de controlar-lo, natu
ralment- i cree que no és una expressió radical instar el Go
vern perque facin aquestes accions per tal de prevenir que 
els problemes burocratics retardin l'actuació. Tal vegada el 
grup majoritari o per part deis representants del Govern 
puguin explicar que ja han dut a terme aquestes gestions; 
de totes maneres, per allo de "lo que abunda, no daña", no 
ens pareix fora de lIoc. Igualment el punt 4, com hem dit, 
es troba en la mateixa Hnia. Que es demani que en coordi
nació amb la Delegació del Govern s'habiliti un servei d'au
xiii -si és que aixo ja no s'ha fet, tom a repetir, o ja no s'ha 
posat en marxa-, també és el que nosaltres pensam. 

Per tant, repetesc, la nostra postura és de donar-li su
port, pero si no es canvien els termes en el sentit que hem 
dit, ens abstendríen en els punts que hem manifestat, men
tre que, si el proposant ho troba adient i el grup restant no 
s'hi oposa si és que se li ha de donar suport, nosilltres tam
bé donaríem suport a aquests punts 1 i 2. Res més, moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Vidal, antes de abandonar la tribuna, ¿sería tan 
amable de expresar claramente como quedaría la enmienda 
transaccional que propone? 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

No hi ha cap inconvenient, a pesar que tampoc no és 
una cosa concreta, per aixo ha deixava en termes més am
pliso Podria ser "posar en coneixement del Delegat del Go
vern el fet contrastat -i es pot mencionar aquest rescat d'un 
excursionista mort o, en fi , el fet que s'explica aquí- que el 
telefon que figura a les pagines d'urgencies no contesta les 
cridades. Amb aixó ja s'entén, almenys, que el llevin, si no 
ha de contestar, no sé si queda clar o no. Sí? 

EL SR. PRESIDENT: 

Queda ciar, Sr. Vida\. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 
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Quant al segon punt, en lloc d'expressar la protesta, ai
xí mateix posar en coneixemenl elel Delegat del Govem que 
en aquesta ocas ió l'acluació del SAR no va ser el que en al
tres casos ha ( ... ) Per dir-ho cxactament lal vegada podria 
ser: "aixf matcix po ar en coneixemcnt del Delegat del 00-
vern que en el fet esmentat l'actuació del SAR no va ser sa
tisfactoria", i si es vol afegir aixo del rescat es pot afegir. 
Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sr. Vidal. Ante la ausencia en e l hem iciclo de 
los diputado ' adscritos al Grupo Parlamentado SOClA
LISTA, esta Presidencia entiende que renuncian a su inter
vención en esta Proposición no de Ley. Por parte del Gru
po Parlamentario PP-UM, tiene la palabra el Sr. Gilel. 

EL SR. GILET 1 GlRART: 

Grades, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. 

No s'havia previst la intervenció d'aquest diputat, pero 
com a conseqüencia del fet que si davallava el que estava 
previst de la Mesa, aquesta quedaria molt minvada de pre
sidencia, hem fel una suplencia. 

Contestant puntualmem o preninl postura puntual 
-valgui la redundancia- sobre els djferents punLS de la Pro
posieió no de Llei, independentmem que la rcdacció del 
punl ndm. 1 sigui de deixar constancia, d'exig~ncia de res
ponsabilit3LS, ele., el cert i segur és que també tenim cons
tancia personal que el núm. de telMon de PrOlecció civil 
Espanya, nO contesta i que aixo també qualque vega da pro
voca el mateix que Ii va succeir al Sr. Sampol, una cena 
confusió, lelefóni.ca en aquest cas, conseqüentmenl de res
ponsabilitats, i entenem que en aquest cas el Parlament es 
troba summament legitimat per deixar constancia, exigir 
responsabilitats. sigui el que sigui, al Delegat del Govern 
quant al fet d'aquest número de teléfon de Protecció civil 
Espanya. Conseqüentment, la postura del Grup Parlamen
tari PP-UM, tant en un sentit com en l'altre de Ja redacci6, 
sera favorable a aquest primer punto 

Quant al segon punt, intervenen diferents aspectes i 
consideracions a I'hora de qualificar d'una manera rotunda, 
bé iguí amb la paraula protesta, bé sigui amb un altre con
cepte o una altra paraula, l'actuació del SAR, en primer 
1I0c perque el decret que regula aquest servici aed de rescat 
té una especificació moll concreta quant a l'aixccament 
deis cadavers, qu no és una de les funcions especifiques. 
Hem de tenir en compte que aquesl servei, com eliervei de 
prOtecció civil, sigui de 1 Estat espanyoJ, sigui d'aquesta Co
munitat, actua en casos molt concrets que marca la mateixa 
Llei de prolccció civil, és a dir, calamitals, sinistrcs greus, 
etc., cte. i no actuacions o fets puntuals. Conseqüentment, 
manifestar una protesta per una lenta actuació del SAR 
quan realment no hi ha una obligació tegal d'actuació per 
part del SAR quanl a I'aixecament d'aquest cadaver, ente
nem que no es una postura que puguem prendre d'una for
ma rotunda. Conseqüentment, el Grup PP-UM s'abstendra 
en aquest punt segon. 

Entrant en els tercer i quart, hem de manifestar que la 
postura sera negativa per les raons següents: En primer 110c 
-i podem juntar les resposles als dos punts, el 3 i el 4- ens 
trobam davant una sol.lidtud d'aplicació implícita de la 
norma basica de protecció civil. Pero ¿Fins a quin punt 
Protecció civil, com a servid, ha d'actuar en aquests casos 
concrets, és a dir, en casos puntuals no de calamitats, sinó 
d'un accidenl d'una persona o dues no provocat pcr una ca
lamital g oeral? No éS I'especificital que lableix la Llci 
de prQlecció civil, el que succeeix éS que passen rets, com 
pOl ser aquest -o hagué." pogut ser aquesl, si ens haguessi n 
avisal- que hi ha un grup d'inlervcnci6 immediata, un grup 
d'intcrvenci6 operativa que per parl del Govern i de la 
Conselleria té la dotació deis miljans suficient per poder 
fer intervencions de rescat a Galatz6, al Cap BIanc o a la 
zona de Regana, on es varen haver de rescatar dos cadavers 
perque la Guardia civil va soUicitar la illlervcnció i la Con
selleria i el Servei de Protecció civil tenirn els mitjans per 
fer aquesta actuació concreta i és difícil una negativa a una 
actuació que en el fans és humanitaria, pero que no té res a 
veure amb Protecció civil. 

Conseqüentment, el que voslé eM demana aq uí és l'a
plicaci6 per a un cas específic de la norma ba ' ica de protec
ció civil en coordinació amb e l 'ervici de Protccció ivil 
d'Espanya, perqué i e l servici de protecció civil de la Dele
gació del Oovern no existeix; és un a persona, com vostC 
sap, ¡seria moll facil coordinar-nos sempre que el trobem, 
perqué nosallres també tenim problemes pcr trobar-Io, 
quan cridam per teléfono Aleshores, nosaltres en.tenem que 
per pan del Govern, per part de la Conselleria adjunta a 
Presidencia concretamenl, aquest ervei de 24 hores es 
compleix éS efeeriu des del mes de gener, que segu rament 
hi haura liD peffocte de lcmps duranl el qual no es tara en 
funcions les 24 hores, perque sabem que les possibiJitals de 
sinistres, fonamemalmenl per inundacions, s'acosten a mil
jan agosl i arriben fins al mes de novembre, d'acord amb les 
estadístiques, cree que arranquen de I'any 1403, O sigui que 
3nam moll enfora. Conseqüentnlem, és diffcil parlar d'una 
coordinació amb un element inexistenl, pere) que al mateix 
temps sí existeix aquest element de salvaguarda o d'habili
tació d'un servei d'auxili les 24 hores del dia, perque aquest 
servei ja existeix a la Direcció General d'!nterior. 

Conscqücntmenl, la po tura quant al punt primer, in
depcndentment d.e la reda.cció que vos te li vulgui donar i 
ernprc que no canvicm e l sentit, cosa que voste no fara, se

n) de votar favorablemenl; d'abslenir-nos en el punt segon 
i, per les raons que he explicat, de votar en contra deis 
punts tercer i quart. Res més, moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gilet. Per al torn de replica, té la paraula 
el Sr. Sampol. Li prec que digui a aquesta Presidencia si ac
cepta J'esmena transaccional que ha proposat el Sr. Vidal. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Sí; gracies. Sra. Presidenta. Evidentment, Sr. Vidal, 
aquest redactat es va fer 48 hores després que aquest dipu
tat s'hagués carregat, bé, anava dir una expressió no :nassa 
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adequada, pero que hagués hagut de suplir els serveis de 
protecció civil, a pesar que ara sabem que no entren bé 
dins aquestes funcions. Evidentment acceptam la seva tran
sacció, a pesar que aquest fet es podria produir avui mateix. 
Ja he dit que avui mateix entre les dotze i mitja i la una ha
via intentat cridar aquest número de teleíon i no contesten; 
suposant que aquest fet es torni a produir, la persona que 
cridi viunl el mateix procés i viura el mateix procés d'indig
nació que aquest diputat va patir durant uns dies i que ara 
ja ens ha espassat un poco Per tant, acceptam aquesta pro
posta de transacció. 

Després crec que entram en un tema de fans i és si els 
serveis de Protecdó civil han de cobrir o no aquests serveis. 
Quant al punt 3, creim que instar el Govern de les Illes Ba
lears a iniciar les accions pertinents per tal de prevenir que 
problemes burocriHics retardin l'actuació deIs serveis d'au
xiii en casos similars, el tema que I'helicópter no se'n pugui 
endur els cadavers és purament burocriHic, és perque no té 
I'ordre judicial d'aixecament del cadaver. Si hagués lengut 
una ordre judicial, m'imagin que el comandan! I' hagués 
carregat i se l'hagués endut. 1 que passa ? Que cinc hores 
més tard arriba una parella de la Guardia civil amb una or
dre judicial que l'ha firmada un jutge que no ha vist el ca
daver, aquell homenet ha posat una firma. És a Puigpu
nyent, i a mil me tres d'altura hi ha un cadaver, aquest home 
no hi ha anat, firma que aquel! cos és difunt i a partir d'a
quf ja el podem tocar. 

Aixo és kafkia, aixo és burocracia pura, jo crec que 
hem de mirar de trobar les figures' perque aixo no hagi de 
passar, que haguem de tenir un cos cinc hores alla, un diu
menge, esperant trobar un jutge de pau que mil metres més 
aval! i a uns quants quilometres de distancia certifiqui que 
li diuen que allil dalt hi ha un mort i que ho és realment. 
Aixo no ho entén aquest dip1Jtat, ni ha entén la gent del 
carrer, com no ha entengueren de cap manera els excursio
nistes de peu que venien amb mi. No es pot explicar, li hem 
de donar una soludó i per aixo hi ha els Parlaments, per 
donar solucions als problemes burocriltics que a vegades 
fan la vida desagradable als ciutadans. S'ho repensi, crec 
que és un tema al qual hem de trobar saludó. Si no, per 
que serveix el Parlament, si quan hi duim un tema així deim 
que no hi ha solució? 

Quant al tema del servei les 24 hores del dia, jo el crec, 
Sr. Gilet, pero també crec que les actuacions de la Conse
lleria no han estat les adequades. El tema és molt senzill, ja 
ho he dit abans: Intentar donar resposta a la primera de
manda d'auxili. La primera cosa que fa una persona quan 
es troba necessitada és cercar un teleíon i una guia de tele
fons. Ja hem dit el que passava amb Protección Civil Espa
ña, que el número no contesta, efectivament, pero si a més 
arnés és una persona que ha vist cartelIs, que sap que el 
Govern de les Illes Balears ha muntat el departament de 
Protecció civil, cercara el número de Protecció civil i aquí, 
a les pagines de Protecció civil, diu "teléfono directo de Pro
tección civil, 720769", avui matí tampoc no contestava, tam
bé de dotze i mitja a una hi he cridat i tampoc no contesta
va aquest telefon, jo no sé si és que duc mala sort o que 
passa. 

És tan facil, posar un número de telefon aqui damunt. 
No val res, aixo es fa amb zero pessetes i vostes, per a la di
vulgació de Protecció civil, s'han gastat més d'un milió de 
pessetes. És aixó que rebenta, és a dir entre les factures de 
publicitat que hem rebUI deIs qui han contestat amable
ment les nostres sal.licituds de documentadó: Divulgació 
de protecció civil, aixo em pareix que era la campanya du
rant el primer semestre del 1991, per una part 1.430.471 
pessetes, i el sega n semestre, difusió pra l ceió civil, 
333.313 pessetes, és a dir, prop d'l.800.000 pes e les que no 
serveixen per a res, perque quan una persona de l carrer nc
cessita protecció dvil no troba el número damunl la guia i 
aixo és absurd, jo no ho entenc. Voste es posi dins la pell 
d'una persona del carrer, d'una persona necessitada que té 
un accident o que es troba en un cas com aquest i aixo no 
ha entén ningú. 

1 el normal és que els telefons figurin aquí damunt i si 
aquí hi ha un número vostes demanin per ten ir-lo, i si no 
contesta la Delegació del Govern que contesti la ConselIe
ria o que contesti qualcú. 1 aixo creim que és una cosa logi
ca, o almanco nosaltres devem tenir una distorsió del que 
és la logica. En definitiva ens agradaria que, com a mínim, 
encara que avui no hi donin supon, COm a Con e ller del 
Govem es plantejas aquest tema que li he exposa del jutge 
i de l'aixecament del cadaver, a veure si podem trobar qual
que figura legal per suprimir aquesta trava burocratica que 
realment provoca situacions absurdes. Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

En tom de contrarreplica, té la paraula el Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. 

Contestant al Sr. Sampol i agraint-li al mateix temps 
que hagi acceptat aquesta es mena de moderació, diríem, 
que jo li he demanat, i agraint també a l'altre grup que no 
hagi posat cap obstacle, Ji he dir que voste ha dit que ha ac
ceptava, pero que estava oonven<;ut, perque avui mateix 
aquest número no contestava, que era millor exigir respon
sabilitats. Jo Ji puc garantir, vaja, no jo perue no som el res
ponsable, pero crec que m'atrevesc a dir que será més efi
ca<; d'aquesta manera; que l'interessat fara cas i que a la 
próxima guia, si és que aquest lelefon no na de contestar, 
almenys no hi apareixera. Esliguj segur que empre es de
mostra que aquest camf és més efica~, i també dir-li que ai 
xo també demostrara que en aquest cas el Parlament ha 
servit per a quelcom, cosa de la qual vOSle dubtava, perquc 
voste ha dit que si no ha fejero aixi es demostraría que el 
Parlament no serveix per a res, si no serveix per a aquests 
casos. Servid, estigui segur. 

Respecte deIs dos punts restants, el 3 i el 4, vull dir 
que, una vegada acceptades aquestes esmenes in voce qu 
hem fet, donarem suport al5 punts 1 i 2, pero La verital és 
que el Sr. Conseller - en aquesl cas supo que ha actual 
com a portaveu del Grup PP-UM - al mateix temps ens ha 
conven<;ut que, tal com sospitavem, ja existeix el que vostes 
demanen en el punt 4, aquest servei d'auxili i rescat dispo-
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nible durant les 24 hores del dia. Per tant, si voste no retira 
aquest punt, el nostre grup -que en aquest moment per mi 
som jo sol- s'abstendra. Quant al punt 3, com que creim, 
pels raonaments que hem dit abans, que mai no és de més 
que es facin o s'inicün algunes accions per prevenir que 
problemes burocratics no retardin l'actuació d'aquests ser
veis d'auxili, també li donarem suporto 

Aixo és el que volia dir al Sr. Sampol. No hi vegi que 
ens feim endarrera quant als dos últims punts, sinó que 
hem entes perfectament l'explicació que ha donat el Sr. Gi
let i, com segurament també li ha passat al Sr. Sampol, hem 
comprés que una cosa és el servei de protecció civil i l'altra, 
áquests serveis d'auxili i rescat, encara que genericamenl si
guin la mateixa cosa. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Vida!. Pel Grup Parlamentari PP
UM, té la paraula el Sr. Gilet. 

EL SR. GILET 1 GIRART: 

Moltes gnlcies, Sr. President. Sr. Sampol, el punt ler· 
cer, és que no li poden acceptar de cap de les maneres, no li 
podem acceptar que el Govern assumeixi una responsabili
tat i unes competencies que, d'acord amb el nostre Estatut, 
sera impossible, en aquests moments, que es puguin acon
seguir qualque dia. Tengui en compte que el que aplica el 
jutge -el jutge de Puigpunyent, segons ha manifestat voste
és purament i simplement la Llei d'enjudiciament criminal, 
és a dir que no es pot produir cap aixecament de cadaver si 
no és per ordre judicial. Aixo és així i res més, no és un 
problema burocratic, és un problema legal que tendra les 
seves conseqüencies, pero que és aixf i inamovible, a no ser 
que qualque dia es pugui aplicar la Llei Corcuera, la que 
estudiarem ahir tan breument, i sigui possible fer aquest ai
xecament en un cas extrem i específic, pero ara per ara em 
pareix que és una pura broma i anecdota. 

L'actuació de Protecció civil, en aquests casos, jo en
tenc que és summament correcta i, il. més, he de manifestar 
que satisfactóriament agrai"da pti ·:'!;.:::ament. El darrer cas, el 
naufragi d'aquest cinc joves perduts que cercaven per la 
part del sud, d'Alger, i resultava que eran pel nord d'Eivis
sa, on sense necessitat, sense obligació, pero que entengué
rem que haviem d'actuar humanitariament i destinar uns 
doblers del nostre pressupost al lloguer d'unt- 'ionetes 
per intentar descobrir-los, els va trobar el SAR i ens va do
nar el mateix grau de satisfacció. 

'1 

Em sap molt de greu, Sr. Sampol, pero voste no té sort 
amb els telefons, no té SOft, s'ha equivocat, voste ha utilit
zat el telefon 720769 d'una guia que es tan ea el mes d'octu
bre i, com voste sap, el mes de desembre es va traslladar el 
Servei de Protecció civil del carrer d'Hug de Rivesaltes al 
Pinaret. Conseqüentment, es varen obrir Hnies noves; li do
naré un telefon, el 601640, per exemple, que corresponen a 
Protecció civil, informació que es va transmetre via la perti
nent comunicació, alguna per Fax, a tates les institucions, 
administracions locals, policies locals, entitats ciutadanes, 
etc., etc., i que s'utilitzen. Cónseqüentment, tendrem en 

compte el que voste demana per a la proxima guia telefOni
ca, que ja estara actualitzada el mes d'octubre, si és que la 
treuen cada any, cosa que no record en aquest moment, i el 
número de telefon de Protecció civil, que no és el que voste 
ha dit, era el que voste ha manifestat, s'haura actualitzat. 
Per tol aixo no entenem que hi hagi motiu per modificar la 
postura quant als punts tercer i quart. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. GÜet. ¿Entiende esta Presidencia que 
podemos pasar a la votación de los puntos 1 y 2 conjunta
mente? No. Entonces pasamos a votarlos separadamente. 

Sras. y Sres. Diputados que voten a favor del punto 
núm. 1, ¿quieren ponerse de pie? 

El punto núm. 1 queda aprobado por unanimidad. 

Sras. y Sres. Diputados que voten a favor del punto 
núm. 2, ¿quieren ponerse de pie? 

¿Sras. y Sres. Diputados que voten en contra? 

¿Sras. y Sres. Diputados que se abstengan? 

~l resultado de la votación es: 6 votos a favor, ninguno 
en contra, 26 abstenciones. 

Pasamos a la votación del punto núm. 3. Sras. y Sres. 
Diputados que voten a favor, ¿quieren ponerse de pie? 

Sras. y Srs. Diputados que voten en contra, ¿quieren 
ponerse de pie? 

¿Sras. y Srs. Diputados que se abstengan? 

El resultado de la votación es: 6 votos a favor, 26 en 
contra, O abstenciones. 

Pasamos a la votación del punto núm. 4. Sras. y Sres. 
Diputados que voten a favor, ¿quieren ponerse de pie? 

¿Sras. y Sres. Diputados que voten en contra? 

¿Sras. y Sres. Diputados que se abstengan? 

El resultado de la votación es: 4 votos a favor, 26 en 
contra, 2 abstenciones. Agotado el Orden del Día del pleno 
de hoy, se levanta la sesión. Buenas tardes, Sras. y Sres. Di
putados. 


