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SU MARI 

1.- lNTERPEL'LACIÓ: 

1) RGE núm. 3767/92, presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a política del Govern en materia de residus 
solids. 

lI.- PROPOSICIÓ NO DE LLEI: 

1) RGE núm. 4527/92, presentada pel Grup Parlamentari MIXT. relativa a declaració de s 'Albufera des Grao-llla d'en Colom 
com a parc natural. 
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IlI.- DEBAT DE PRESA EN CONSIDERA CIÓ DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE PROPOSICIÓ DE LLEI RGE núm 
3708/92, presentada pel Grup Parlamentari MIXT, per la qual passa a denominar-se oficialment Illes Balears la províncit 
de les Illes Balears. 

1.1).- InterpeHació RGE núm. 3767/92, presentada 
pel Grup Parlamentari PSM 1 EEM, relativa a política del 
Govern en materia de residus solids. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, bones tardes a tots. Comen<;am 
la sessió plenaria d'avui i el primer punt de l'Ordre del Dia 
correspon a interpel'lacions, on veurem la 3767, presentada 
pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a política del 
Govern en materia de residus solids. Té la paraula, en nom 
del grup interpeJ-lant, el Sr. Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. La pro
blematica deIs residus solids és una vella problematica 
-valgui la redundancia- que existeix a cada una de les ilIes 
Balears i Pitiüses. De fet, després de molts de debats i de 
molts d'estudis, ens trobam en un moment molt precís a les 
IlIes Balears en el qual existeix un Pla director de residus 
solids que fa referencia a l'illa de Mallorca. existeix una 
alternativa a partir d'un plantejament molt diferent, com és 
el plantejament del compostatge com a alternativa-so lució 
que fa referencia a l'illa de Menorca, i a les illes d'Eivissa i 
Formentera la problematica és bastant embrionaria, pero 
mentre ajuntaments, consells insulars, Parlament i Govern 
han debatut, han fet una serie de plantejament, la veritat és 
que, segons el nostre grup parlamentari, hi ha dues qüestions 
que han canviat dins la nostra societat, jo diria que d'una 
manera bastant radical. Una és un plantejament, jo diria que 
molt profund i és una mentalitat de cada dia més protecci
onista, una mentalitat de cada vegada més seriosa, més rigo
rosa, respecte de tot el que significa medi ambient, no només 
el que són els espais naturals sinó el que diríem l'ecologia 
domestica. Avui, crec que no hi ha cap casa d 'aquestes ilIes 
on, per un mitja o un altre els ciutadans no es plantegin que 
fan amb els residus, quin tractament es dóna als residus i, en 
conseqüencia, hi hagi problema a partir de la realitat domes
tica pero que transcendeix aquesta realitat fins als parametres 
generals i el parametres generals ón la Conferencia de Rio, 
són les directives. els debats del Parlament Europeu, de la 
Comissiá europea, són les alternatives, les iniciatives ecolo
gistes que existeixen en aquests moments arreu de tot el 
mán. 

Per tant, nosaltres entenem, Sr. Conseller d'Indús
tria, suposam que és amb voste que tenim aquest debat, que 
existeix, en aquest moment, un can vi real en la mentalitat, un 
canvi que fa que no puguem dubtar ni un sol moment que 
una de les revolucions d aquest egle d'aquest final de segle, 
és la revolllció medioambiental. Revolució medioambiental 

en tant que ens preocupen, preocupen a totes les ciuta
danes i ciutadans els problemes medioambientals gene
rals, pero també els problemes medioambientals diaris 
i quotidians. De fet, es a través de les entitats socials, és 
a través de la societat civil que han sorgit, que sorgeixen 
alternatives constants i quotidianes per tal d'avan<;ar en 
la lluita pel que hem dít abans, l'ecología domestica, un 
plantejament racional, senzillament racional i conserva
cionista del nostre medi personal, del nostre medi famili
ar, del nostre medi de poble i que aquest plantejament 
va perfectament coordinat, va perfectament lligat amb 
el que és la defensa d'espais naturals, amb el que és la 
defensa d'un marc molt més amplio No debades, quan el 
tema de residus solids s'ha plantejat recentment, filosófi
cament, per ventura, pero també a partir de l'adjudica
ció del Pla director de residus solids per part del Consell 
Insular de Mallorca amb una determinada modalitat 
d'incineraciá i amb una determinada modalitat de gesti
á, qualcú ha dit: Cal contestar aixo amb la mateixa viru
lencia que contestarem la reforma de la Llei d'espais 
naturals, ho han dit les organitzacions ecologistes, ho 
han dit les persones més lluitadores quotidianament en 
aquests temes. 

Nosaltres compartim aquest criteri i, en conse
qüencia, d'entrada, feim aquesta especie d'advertencia, 
que no és una qüestiá només filosófica, no és una qües
tió només ideologica siná que és una qüestiá, també, 
vivencial i creim que s'ha avan<;at molt en el món, so
bretot en el món occidental, els darrers temps. Pero 
aquest canvi, Sr. Conseller, no només és des d'un punt 
de vista de plantejament d'idees, no només és des d'un 
punt de vista que cada casa té presents aquestes qüesti
ons siná que també ho és des d'un punt de vista de 
l'ordenament jurídic, de l'ordenament normatiu. 

Qui havia de pensar, en aquests moments jo crec 
que tots els presents en aquesta sala per ventura, o quasi 
tots, tots els qui tenim un interes per la vida, pel futur, 
crec que no podíem pensar fa un temps que fins i tot 
les comunitats europees es plantejassin directives comu
nitaries, serioses, rigoroses, que anirien des d'un plante
jament de reciclatge, des d'un plantejament de recollida 
selectiva, fíns i tot cap a un plantejament de negar prac
ticament les incineracions, de negar pra.cticament totes 
ls polítiques que sán molt costoses en materia de medi 
ambient i en materia economica, fins al punt que, se
gons les nostres notícies, les comissions europees faran 
unes directives ben aviat que fins i tot apunten a donar 
alternatives als plastics, apunten a donar aIternatives 
practicament a allo que ens pensavem que tenia més 
mala alternativa, més mala solució. 
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Per tant, dues revolucions, dos canvis importants: Un 
nivell individual i a nivell familiar i un altre a nivell Gene

~al. Pero mentrestant, que esta passant a Balears? Ho hem 
~it abans, a Menorca una alternativa, pero que esta molt 
verda, en base al compostatge com a solució, pero encara 
avuí sense una recollida selectiva; a Mallorca una alternativa 
prou eoneguda, pro u debatuda, prou criticada, que fíns i tot 
fa que el Consell de Mallorca aprovas fa po es dies crear una 
eomissió per tal d'estudiar la problematica de reciclatge, per 
tal d'estudiar intentar pal'líar-ne un poc els efectes, fins i tot 
del propi director; a Eivissa estam un poc més endarrerits. 
Pero mentrestant, Sr. Conseller, la Conselleria d'Indústria 
que ha fet?, la Conselleria d'Indúsria, que fa? En aquests 
moments les nostres notícies són que té una actitud passiva, 
la Conselleria d'Indústria no ha comen<;at a fer un programa 
de recoUida selectiva ni a donar suport al reciclatge, ni tam
poe fa un plantejament seriós respecte deis problemes gros
sos de la incineració, que pareix que tothom comen<;a a 
admetre en base al debat, en base a la conscienciació que hi 
ha hagut els darrers mesos, fins i tot jo diria que la ConseUe
ria d'Indústria no exigeix en aquests moments que certs crite
ris aprovats en aquest Parlament de les Illes Balears per al 
tractament de residus solids es compleixin, molt concreta
ment tots els criteris que fan referencia a l'educació ciutada
na, que fan referencia a la recollida selectiva, que fan refe
rencia al compostatge; pensam que hi ha una actitud passiva, 
una actitud molt poc concreta i fíns i tot, mol tes de vegades, 
una actitud que no hi dóna Hum i que, fins i tot, als aspectes 
més negatius de l'actual adjudicació del Pla de res idus solids 
de l'iHa de Mallorca no ha fet front, no ha fet front ni a 
educació medioambiental ni a programes <;:oncrets de recolli
da selectiva, de compostatge, ni tampoc de reciclatge. 

Per tant, ens pareix que estam davant un deis temes 
que, a les acaballes d'aquest segle, és més transcendental, i 
és quina sortida donam als residus solids, com ho feim, de 
quina manera. Creim, fin s i tot, que la Conselleria d'Indús
tria esta a bastants d'anys llum del que en aquests moments 
s'avan<;a a nivell occidental. 

Avui horabaixa voldríem, Sr. Triay, voldríem sortir
ne amb la convicció que el que dcim 110 és ver, volclríem 
SOrtir-ne amb la convicció que vostes actuen amb decisió i 
valentía que vostes plantegen unes sortides a un deis proble
mes més greus arob els quals ens trobam i amb els quals ens 
tr~barem, no debades som iIIes, voste procedeix d'una illa 
mes petita, jo om duna Ula més gran pero les quatre iIIes, 
Bale~l.1 ·s i P iliüses, són unes ¡Hes mo.lt concretes, molt redu'i
des . on I'espai vital és transcendent. E ns pareix que vostes, 
avU! en dia, han cl ' intentar rectificar certes co es, com és el 
Pla ~jrector que hi ha vigent a Mallorca que nosaltres creim 
q~e es obsolet tecnicament, des c1 ' un punt de vi ta medioam
bIental i des el ' un punt de vista economic no és beneficiós 
per a la població . Pero els demanam a vos tes que ens clonin 
~n sortida, que sigui el Govern el que c10ni un p lantejament 
ele rnOelernitat, d actualitat, de quaJitat de vida, com moltes 
e e vegacles s'ha dit en aquest Parlament per part de certs res
~on~abLes de les aree ecoJ1omiques, que cal cercar la qualitat 

e Vida a Bal.eal's i, en con eqüencia en un tema tan impor-

tant ens donin qualque perspectiva optimista, qualque 
sortida. 

Voldríem, Sr . Triay, en definitiva, que amb les 
seves res postes a aquesta interpeHació, voste no només 
contestas a allo que deim avui i aquí, que és poca cosa 
en definitiva, sinó que voste contestas ara i avui a allo 
que és l'opinió pública a les nostres illes, l'opinió púbi
ca esta preocupada pels efectes negatius de la incinera
CIO. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi. Sr. Serra, per favor. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Sí, un minut, Sr. President, gracies. 

L'opinió pública demana recollida selectiva, 
demana reciclatge, demana sortides, analisi i educació 
medioambiental. Creim que, en part, la responsabilitat 
és seva i, Sr. Triay, si vostes valen introeluir-hi variables 
amb valentia no dubti que serem els primers a treballar 
en aquest sentit, perque, no debades, és el Govern, és la 
societat, són els mitjans de comunicació, grans responsa
bles perque aquest tema es can vil, es modifiqui i vagi 
per bon camí. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Serra. En representació del Govern, 
té la paraula el Conseller Sr. Triay. 

EL SR. CONSELLER DE COMERc; 1 IN
DÚSTRIA (CristOfol Triay i Humbert): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. 
Serra, cree que convendria, en primer lloc, plantejar el 
tema de quan es van aprovar aquí els criteris per al Pla 
de residus salid s urbans a les Illes. Voste sap que el 23 
de novembre del 1989 van ser aprovats aquí uns crite
ris, criteris que van ser aprovats per unanimitat, per tots 
els grups polítics en aquell moment en aquesta cambra 
i que, entre altres temes i en criteri concret número 14, 
fixava per a I 'illa de Mallorca -i li llegiré textualment: 
"Incineración, generación de energía u otro sistema 
excluido el compostaje o el vertedero. " 1 sobre aixo hi ha 
el criteri número 14 amb els seus vessants A i B. Aixo 
va ser aprovat per tots els diputats d'aqueixa cambra i, 
en base a aquests criteris, es va elaborar el Pla director 
de residus solids de les IIles Balears. 

També i amb consonancia amb allo que vostes 
moltes vegades prediquen de donar maxima autonomia 
a cada una de les illes, i consultats cadascun deIs consells 
insulars, es va fer un pla que jo diria a la mida de cadas
cuna de les illes. A Eivissa el Consell Insular va optar 
per un abocador d'alta densitat, a Formentera el seu 



fA 
2544 DIARI DE SESSIONS / Núm.61 /3 de mars; del 1993 

ajuntament també, Menorca va optar per una planta de 
compost i un abocador controlat i Mallorca va optar per la 
incineració amb recuperació d'energia. Per tant, en certa 
manera, el Pla que va elaborar el Govern estava en sintonia 
amb el que aqueixa cambra li va encomanar. 

Menorca, en aquests moments, té en vies de pr:ktica 
solució ja el pla, obres ja comens;ades i que practicament el 
setembre o octubre ja quedaran acabades. A Eivissa, quant a 
l'abocador controlat, ha passat, el projecte, per la Comissió 
de política territorial i sera aprovat una vegada que hagi 
passat per l'exposició pública i Formentera esta en el mateix 
caso Per tant, jo quasi diria que la seva interven ció se centra 
en el tema de Mallorca. 

Bé, al tema de Mallorca es van dur diverses propos
tes per diversos grups empresarials i una taula de contracta
ció, en la qual estava el Consell Insular i també la Conselle
ria d'Indústria, va optar per una so lució concreta que va ser 
la d'incineració amb recuperació parcial d'energia, que pot 
arribar fins a 30 megawats. Bé ens sorpren que ara sigui 
precisament quan venguin vostes amb la problematica que 
aixo pot induir. Tant el plec de condicions de cadascun deIs 
plans, tots ells rallen que hi ha d'haver un projecte d'impacte 
ambiental basat en la normativa tant espanyola com comu
nitaria, que el compleix i, per tant, nosaltres entenem que 
complim, tant en la forma com en el fons, amb el que aquest 
Parlament en el seu dia va encomanar al Govern. 

Quan voste diu que és important conscienciar la 
ciutadania en el tema de recollida selectiva, reciclatge, etc., 
hi estic totalment d'acord, és que el pla precisament diu que 
els gestors del pla -en aquest cas els consells insulars- hauran 
de, amb aquest tema, dur la seva tematica de cara a la cons
cienciació deIs ciutadans, i as;o ho diu el pla, per tant, és un 
tema que cadascun deIs consells insulars ha d'inculcar en la 
seva illa i que nosaltres, des del Govern, estam totalment 
d'acord en col·laborar amb els ajuntaments, amb els consells, 
en aquesta conscienciació. Pero que a aquestes altures, ara 
que Menorca esta ja en fase de practica execució; que del 
pla, aquí a Mallorca, estan ja les pliques obertes, concedides, 
i que haguem de canviar tot un pla, la veritat és que o la 
seva pro posta arriba tard o vostes es desdiuen del que, en el 
seu dia, en els criteris, van aprovar. Vostes, en aquell mo
ment, sí que eren a temps de dir als criteris: No volem per 
a Mallorca incineració. 1 vostes aixo no ho van dir, que ha 
passat?, que de tres anys enS;a aixo ha canviat tant? Jo crec 
que no ha canviat tant, jo crec que, a les pliques, nosaltres 
exigim que perfectament estigui la seva normativa adaptada 
a la Comunitat Europea, la que hi ha vigent. Per tant, nosal
tres entenem que no hi ha cap motiu per canviar que aquí, 
a Mallorca, es faci el sistema d'incineració amb recuperació 
d'energia. 

Endemés, i perque és un fet evident, jo crec que 
aquí, a les Balears, no hem de voler ser més papistes que el 
Papa, as;o és una experiencia demostrada, constatada i que 
esta dia a dia en vi es d'execució a tots els palsos del món i 
d'alguns no gens sospitosos de no ser conscients del tema de 

medi ambient, com és Dinamarca, Suecia, Japó, etc. on 
hi ha quantitats importants de plantes d'aquesta mena, 
unes que compleixen la seva funció, altres en fase d'exe
cució i altres que tenen prevista la seva inauguració tant 
enguany com l'any 94. 

Per tant, de la seva intervenció, dic que sí, que 
totalment d'acord amb el tema de conscienciació del 
tema previ a la reco!lida de compost, com ha de ser reci
clatge i com ha de ser recollida selectiva, pero que voler 
trastocar tot un pla que va ser, jo diria que per unanimi
tat quant als seus criteris, dut des d'aqueixa cambra i que 
llavors es va fer present i real en un projecte del Go
vern, crec que no és avui, l'any 93, sinó en tot cas as;o 
s'hauria d'haver dit en el seu dia. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Per fixar la posició, pel Grup 
Parlamentari MIXT, té la paraula el Sr. Pascual i Amo
rós. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Com ha dit 
el conseller d'lndústria l'any 1989 es van aprovar per 
unanimitat en aquest Parlament els criteris generals del 
Pla director per a la gestió de residus solids urbans de 
les Illes Balears i aquests criteris, que ni tan soIs varen 
tenir una discussió en aquest pIe, perque com que s'ha
vi en elaborats conjuntament no hi va haver debat -aixo 
encara ho he cercat avui al matí-, varen ser aprovats per 
unanimitat i, efectivament, per a l'illa de Mallorca les 
solucions que s'ofereixen són no admetre el compost, 
per a les illes de Menorca i d'Eivissa hi ha abocaments 
i compost, a Menorca un abocament ( ... ). 

El motiu d'aquesta interpel-lació, i en remarcaré 
dos deIs cinc que tenen posats: Experiencies innovadores 
en reciclatge, nous estudis a favor de solucions oposades 
a la incineració. En primer lloc, jo estic d'acord amb 
l'interpel-lant, el Sr. Serra, que s'ha d'incentivar la reco
!lida selectiva, que s'han de fer extenses campanyes de 
mentalització i d'educació medioambiental perque la 
gent separi distints components deIs residus solids, per
que es pugui recuperar el vidre, paper, plastic, etc., a 
poc a poc i en la mesura que es pugui fer. Amb aixo, 
precisament, esper que la comissió que va crear el Con
sell Insular de Mallorca, d'estudi, es faci extensiva també 
a les illes de Menorca, d'Eivissa i Formentera i conjunta
ment amb el Govern balear i, si és possible, amb l'Ad
ministració de l'Estat, es posin doblers i mitjans per dur 
a terme aquestes campanyes. 

Després hi ha un altre punt que diu que un deIs 
motius d'aquesta interpeHació són els nous estudis a 
favor de solucions oposades a la incineració. Aquí jo 
voldria preguntar al Sr. Serra a veure quines són aques
tes solucions oposades a la incineració i que són millors. 
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Sr. Serra, quan no era parla mentari quan no tenia cap carree 
úblic, vaig teniJ ocasió de fer esludis de re idu soJids per 

~ diversoS ajuntaments de [' illa ele Mallorca i eles de l punt de 
vista professional, va ig estudiar el tema del com post. Nosal
tres tenim uns antecedents en primer 1I0c dio e ls anys 
selanta, a finals deIs anys setanta, em pareix que va ser a l ¡lla 
de Mallorca que es va fer una experiencia de compost que va 
fracassar estrep.itosament perque el compoSl no tenia quali
tal, per entendre' ns amb parau les que entengui tothom. si 
fe im un com post que té trossos de plastic, que té taps ele 
bolígraf , que té elements que no són bons per a la pagesia, 
i es ven aquest compost, que es eliu compost teoricament 
barat, el compren elos mesas pero després el deixen de com
prar, i resulta que si hem de fer un compost ben fet s'han 
d'emprar després del que és la tecnica que eliríem elel eles
bast gros, que és el que és barat, s'ha de fer - i ha diré en 
castella perque no sé la traducció en catala- el rechinado, 
aquesta tecnica és molt cara i resulta que el compost, perque 
sigui bo, és caríssim, pero és que encara ens trobam amb 
una altra dificultat, si nosaltres volguéssim fer per a tota 
l'illa de Mallorca compost amb tots els residus soliels ens hem 
preguntat a veure si hi ha un mercat que pugui absorbir tot 
aixo? 

Per consegüent i en conclusió, el que és logic si hi 
afegim endemés que la solució més barata per a I'eliminació 
de residus, més que la incineració i més que el compost és 
I'abocament -l'abocament controlat, naturalment-, aquest és 
el més barat, el que és logic hauria estat fer un pla amb una 
primera fase on s'haguessin abocat tots els residus solids i, a 
partir d'aquí, una segona fase a cercar la reutilització. Pero 
després de nou anys de fer feina no podem oblidar que en 
1980 va ser el Consell General Interinsular el que va comen
<;ar a estueliar la problematica i a estudiar el Pla director de 
residus sOlids, I'any 1989 se n'aproven els criteris aquí i 
l'any 1990 -o 91, no ho sé- es va aprovar el Pla director, 
hem tardat deu anys, i per que s'ha aconseguit tot aixo?, per 
arribar aquí on som? Perque hi ha hagut consens, si no hi 
hagués hagut consens encara estaríem en la situació en que 
estavem fa dos anys i no ens podem oblidar que avui encara 
hi ha prop de cinquanta abocaelors incontrolats a l'ilIa de 
Mallorca, a l'illa de Menorca i d'Eivissa uns quants més. 

Per tant, el que és millar és enemic del que és bo, 
i en aquests moments jo pens que tot aixo de la recollida 
selectiva s'ha de fer, l'alternativa a l'educació meelioambien
t~l, campanyes de mentalització, tot aixo s'ha de fer pero 
tIrar endavant amb el Pla director. Altra cosa és que, com a 
co .. nseqüencia c\ 'aquests estudi que hagi de fer aquesta co
~I~ió per a l'iUa de . Iallorca que despré es vegi la possi
b l h~at que una pa l1 del que ha d 'ana r a incineració es pugui 
deC~lcar a compost, pero amb unes quantitat petites, que es 
facl11 unes experiellcies inicials de po es doblers i que puguin 
s~r absorbides pel mercat i a mesura que siguin absorbieles 
~ a~gmentin i, en tot cas, substituir parcialment el que va a 
InCln ., eraclO del que va a compost. 

. , En conseqüencia em pareix utopic voler aturar un 
pi oces que ha estat tan laboriós i tan difícil de dur endavant 

per una cosa de que no sabem exactament la millora, 
perque la incineració, quin problema té? 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Pascual, per favor, s'ha passat de 
temps. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

( ... ) problema de gasos, de gasos si no es tracta 
adequadament, pero jo pens que amb la normativa co
munitaria, si es duu endavant amb la normativa comuni
taria, aquest únic problema que hi ha amb la incineració 
s'ha de resoldre perque no podem oblidar que la incine
ració és una recuperació d'energia i, per tant, un reci
clatge deIs residus solids. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Triay i Llopis. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Ho han dit ja 
els qui han parlat amb anterioritat, els criteris de l'any 
89 es van aprovar, no es van aprovar, es van redactar 
amb absoluta unanimitat i aquests criteris aprovats pel 
Parlament no tan sois inclouen, en el cas de Mallorca, la 
incineració, recuperació d 'energia, com a so lució basica, 
encara que hi havia una alternativa de compost d'una 
part deIs residus i una altra que no, sinó que, a més, 
aquests criteris aprovats pel Parlament introelui'en dins 
els objectius i les prioritats basiques el tema del reciclat
ge, cosa que va afegir-hi el Parlament, perque els criteris 
que havia enviat el Govern no en parlaven en absolut. 
Per tant, aquest reciclatge i recollida selectiva com a 
fórmula per fer-Io viable, perque d'altra forma, real
ment, el reciclatge no és possible. 

Per tant, la primera cosa que vull dir aquí és 
que nosaltres ens mantenim en la línia que vam dur 
quan hí vam estar d'acorel, quan hi vam col'laborar, 
quan vam ser co-autors d'aquests criteris, per tant, que 
la so lució per a Mallorca creim que és bona pero que el 
criteri basic i de reciclatge i de recollida selectiva també 
s'hi ha d'aplicar. Creim que en el Pla de residus sol id s 
de l'illa ele Mallorca realment hi va haver un desviament 
respecte d 'aquest criteri prioritari i que aquest tema del 
reciclatge i la recolliela selectiva es va convertir en una 
especie d'anecdota, en una especie de cosa absoluta
ment superflua i secundaria i no es va imbricar dins el 
sistema de gestió que es va posar en marxa. Realment, 
aquest reciclatge, per a nosaltres, creim que és fonamen
tal i com ho voldria comentar, si tenc temps, aixo és 
realment la base de totes les polítiques occielentals en 
materia de residus solids, ele les polítiques cap al futur, 
pero ja realitat a molts de paisos, realment aquest 
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reciclatge -dei a- en el cas de Mallorca i en el cas de les 
aItres illes el criteri basic és el mateix, el criteri de reciclatge 
i recollida selectiva ha d'estar imbricat dins la gestió unitaria 
del servei de tota I'illa i, per tant, no ha de ser una gestió 
encomanada o abandonada en mans deIs ajuntaments previa
ment a I'entrada en acció de I'empresa concessionaria de la 
incineració amb producció d 'energia sinó que ha de ser un 
sistema integrat perque realment responguem a allo que el 
Parlament va acordar, que a cada illa hi hauria un sistema 
integrat de gestió unitaria de tot el sistema de residus solids 
domestics o urbans. 

Totes les polítiques actuals cap al futur, i ja realitat 
industrial quasi, jurídica quasi, van cap a la reducció de la 
producció de residus. La producció de reducció de residus 
condueix a polítiques de regulació deIs embalatges, reciclatge 
deIs embalatges, de reutilització deIs embalatges, que són la 
part deIs residus que més creix en els darrers anys, especial
ment els embalatges deIs aliments preparats. El reciclatge de 
residus su posa recollir separadament el vidre, el cartró, el 
paper, alguns plastics, els metalls, etc. i aixo només és possi
ble si realment hi ha una recollida separada, per tant ja una 
recollida domestica diferenciada d'aquests productes. 

La cimera de Rio, que jo no crec que sigui la base de 
tota aquesta realitat, sinó que ja és la consolidació d'uns 
acords internacionals, fa una menció expressa que els pro
grames nacionals han de tendir a la disminució, a estabilitzar 
la generació de residus i fomentar el reciclatge, no hi insisti
ré perque se m'ha en ces el llum, perque voldria dir altres 
coses i el que voldria dir és que cap política de la Comunitat 
Europea realment prohibeix la incineració amb producció 
d'energia, a l'inrevés, diu textualment, la resolució del 90 en 
materia de residus, que la incineració pot ser un mitja útil 
per reduir el volum de residus i recuperar energia sempre 
que es dugui aixo a terme segons les normes adequades i que 
la comissió considera que hi ha d 'haver normes addicionals 
relatives a incineradors de residus municipals, pero ja saben 
que hi ha unes normes d'incineradors municipals existents i 
nous que estan transposats a la legislació espanyola, pero la 
Comunitat Europea considera que són insuficients i que s'ha 
d'anar cap a una regulació especialment en materia de pro
ducció de dioxines i de furans en els gas os que surten de les 
xemeneies de les centrals incineradores. 

En aquest sentit es proposa, dins un termmI que 
acaba l'any 94, l'any que ve, la regulació per normativa eu
ropea d'aquestes qüestions. Per tant, després de fer tota 
l'apologia del reciclatge i la disminució de la producció de 
residus en origen, realment i conscient la Comunitat Europea 
que ja hi ha tres paisos, que són Alemanya, Holanda i Áus
tria -encara que Austria no sigui de la Comunitat Europea-, 
que tenen normatives propies molt més estrictes que la nor
mativa europea i en les quals, especialment a la d 'Holanda i 
a la d' Áustria, es regula exactament la producció de dioxines 
i furans que no estan regulats per la Comunitat Europea, la 
Comunitat es proposa donar una passada més, una volta 
més, a aquestes regulacions per tal de fer encara molt més 
possible el control ambiental del funcionament de les incine-

radores de residus solids que, basicament, són produc
tores d' energia, per tant revaloritzadores deIs materials 
utilitzats. 

Per acabar jo crec que, ja que és aquesta una in
terpeHació al Govern, s 'ha de fer constar que el Govern 
esta implicat en aquesta política perque hi ha una nor
mativa estatal que transposa també una normativa euro
pea en materia especialment d'envasos per a aliments 
líquids, aquí on dóna un paper important a les comu
nitats autonomes quant a les polítiques per fomentar el 
retorn del vidre, la reutilització i recuperació deIs enva
sos deIs aliments i que, per tant, seria important també 
coneixer quina és la política del Govern en aquesta 
materia. 

Per últim, perque es vegi que no estarem amb 
cap materia utopica, entenem nosaltres en aquest tema, 
sinó en una materia absolutament del dia, simplement 
donar coneixement, perque supos que molts de diputats 
ho saben pero aItres no, que ja la Generalitat de Catalu
nya estudia una llei on es fa obligatoria la recollida 
selectiva per als municipis de més de 5.000 habitants, 
precisament de cara al reciclatge i que nosaltres, que 
som una comunitat ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Acab ara mateix, mol tes gracies, Sr. President. 

Nosaltres, que som una comunitat que volem ser 
de punta a totes les materies de qualitat de vida, i tenim 
dret a ser-ho, per tant, que som una comunitat que 
vivim del medi ambient, crec que no tan soIs hi tenim 
dret sinó que tenim l'obligació de ser els més exigents 
en aquestes qüestions i, per tant, acollir-nos a les nor
matives més estrictes i que qualsevol política de reci
clatge que sigui possible a qualsevol comunitat autono
ma ha de ser no sois possible sinó molt convenient a les 
Illes Balears. MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Pel Grup PP-UM, té la para
ula el Sr. Verger i Pocoví. 

EL SR. VERGER 1 POCOVÍ: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. És una inte
ressant interpel·lació la que presenta el PSM i endemés 
feta amb unes maneres correctes, per la qual cosa crec 
que la contestació també ho ha de ser amb el mate ix to, 
allunyada de certs plantejaments, no en aquesta cambra, 
pero a al tres 110cs, per donar a coneixer la problematica 
medioambiental i proteccionista fora de to i fora de Iloc 
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pero també amb un plantejament que crec que no era cor

recte. 

No es pot intentar explicar a la gent la problematica 
d'una incineradora presentant amb un video d'una planta 
incineradora de residus industrials i químics que res té a 
veure amb el que es vol fer aquí, a Mallorca, o comentar 
que es creara un núvol toxic d'un radi de 30 quilometres, 
com han fet certes mocions d'aquest grup a molts d'ajunta
ments, quan el que resulta és que l'estudi d'impacte ambien
tal obliga a estudiar en un radi de 30 quilometres quina és la 
incidencia d'ignició deis contaminants que surten per una 
xemeneia, o és que no ho sabien o volen confondre I'opinió. 

Perque la problematica continuada de residus solids 
a les illes, realment aixo és cert, fa catorze anys -tretze o 
catorze-, i aquí a Mallorca si haguéssim tengut la sort que 
els ajuntaments haguessin volgut abocadors, com el consell 
anterior del Sr. Triay va intentar en un moment determinat, 
per ventura hauríem tengut una altra so lució diferent de la 
que hi ha proposada al pla, pero jo record que en un mo
ment determinat l' Ajuntament de Manacor, Son Cervera, 
varen estar a punt, quasi quasi varen aconseguir fer un abo
cador mancomunat per a aquella serie d'ajuntaments, al final 
ningú no els va voler, ningú. 

Per contra, el compost, jo he de recordar aquí que 
la Conselleria d'Ordenació del Territori, a Felanitx, fa una 
experiencia pilot de compost amb fang de depuradores, si 
realment s'han de reciclar tots els fangs de les depuradores 
veurem on es col· loca tot aquell compost. Per tant, deixem 
que aquesta experiencia que fa la conselleria amb el fang de 
les depuradores do ni els seus resultats i si, realment, tot 
aquell compost s'empra ja veurem que farem amb la resta. 

Perque s'ha creat el gran muntatge del reciclatge, 
recollida selectiva, jo he de recordar que el Pla de residus 
sólids no es va fer per a la recollida, se'l va haver de dur 
aquí perque no hi havia forma de trobar el sistema d'elimi
nació, la recollida és una competencia municipal i, per con
següent, aixo no se'ls lleva i ningú no esta en contra del 
reciclatge i de la recollida selectiva, ara, hem de recordar que 
als Ilocs que tenen fa molts d'anys recollides selectives acon
segueixen reciclar de 1'0rdre del 15 al 20% i, al mate ix tem
ps, a mesura que puja el nivell de vida, produlm tots més 
~uantitat de fems, amb la qual cosa la quantitat reciclada és 
Inferior a la quantitat de ( ... ) que produlm tots nosaltres i, 
per tant, d'aquí la normativa europea, a la qual voste tant de 
cas fa i nosaltres també, que diu que es t racta de minimitzar, 
d~ procurar que no es produeixi11 tl nts de fems per habi tant, 
el a~ord, normativa europea, pero els que quedin, els que 
restlll , senyors, vostes els han d 'eliminar; perque tampoc no 
ens enganyem, 110 tot el papel" és reciclable, no tots els pro
ductes són reciclables, n hi ha moJtíssims que hi han de 
~uedar, voste diu com post, jo cli.e l experiencia, que ja veu-
1 em que passara: el Sr. PascuaJ ha fet una menció molt 
es~ecial al compost i és certa, se l'ha de subvencionar i po
dnem discutir hores i hores d'aquest tema pero jo crec que 
no Surt de lloc. 

--

Reciclatge, recollida selectiva sí, conjuntament 
amb els ajuntaments, conjuntament amb els ajuntaments 
perque el pla director el que feia era cercar una so lució 
a l'eliminació, que els ajuntaments no varen estar dispo
sats ni varen saber trobar solucions per trobar la solució 
definitiva i eliminar els fems que es produlen, i aquest 
és el problema que es va trobar la conselleria. 

Els criteris, com bé han dit aquí, miren de 
minimitzar la producció, de reciclar, tot aixo es fara 
pero aixo no vol dir que aquest 70, 80% o 90%, a Cata
lunya, que tant parlen de reciclatge es recicla un 2%. 
Tenen un problema seriós amb l'abocador de Garraf i 
plantegen possibles solucions d'incineradores també. Per 
consegüent, no diguem que avui en dia hi ha solucions 
oposades a la incineració, hi ha postures ecologiques 
medioambientals oposades a la inicineració, que jo les 
respecto, pero crec que no es poden tractar, no es poden 
dur d'aquesta forma que es duen ni d'aquesta forma que 
s'expliquen. 

Si el Govem hagués de prendre un exemple, Sr. 
Serra, jo li diria que curiosament hi ha un ajuntament 
govemat pels seus que convendria que no fes que el que 
fa com a exemple de gestió medioambiental, és el de 
Santa Maria; després del mercat deIs diumenges és 
curiós veure com cremen els fems que recullen de la 
pla~a alla on s'ha fet el mercat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Verger. En tom de replica té la 
paraula el Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

El sentit comú del meu grup parlamentari és 
que tracti la intervenció darrera sense pietat, pero no ho 
faré. 

(Rialles) . 

Santa Maria és un mUlllclpl que ha posat en 
marxa importants projectes de cooperació amb I'empre
sa Deixalles, de recollida selectiva i de reciclatge, Sr. 
Verger. 

Explicat aixo crec que deixarem estar allo de 
"sense pietat,r i passarem al debat precís. 

Sr. Conseller, miri voste, voste ha llegit el crite
ri 14, pero per que no ens ha llegit el criteri 2, el criteri 
10 i el criteri 11 que, segons la meva formació cartesiana 
d'escola normal d 'aquestes illes, va davant el 14?, que 
diu el criteri 10? "El pla aprovat per aquest Parlament." 
"El pla haura de promoure mesures per tal de fomentar 
sistemes de separació domestica de residus per aconse
guir una aplicació més efica~ de reciclatge"; que diu el 
criteri 11? "El pla haura d'incloure previsions educati-
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ves tant per a l'ambit escolar com per a la resta deIs ambits 
socials respecte de la generació i la gestió domestica de resi
dus solids urbans; que diu el criteri 2? "La minimització de 
l'impacte ecologic i social de la gestió de residus, l'optimitza
ció del cost de tractament, l'aprofitament prioritari de resi
dus mitjan~ant el seu reciclatge ilo la seva transformació", 
Sr. Triay. Hi ha tres criteris, el 2, ellO i 1'11, que no es com
pleixen a cap de les illes Balears i Pitiüses amb rigor, molt 
menys a Mallorca, pot ser, pero amb rigor; per tant, si par
lam del criteri 14 anem a aquests altres criteris. 

Sr. Triay, per favor, no ens tornin a dir que nosal
tres, com a grup parlamentari, abonarem certes tesis. Nosal
tres abonavem uns criteris generals de tipus molt abstracte, 
pero si estava d'acord el nostre portaveu amb aquell tema en 
aquell moment era perque hi havia els criteris 2, 10 i 11 i, 
endemés, quan nosaltres vérem el pla director que voste ara 
defensa amb tant d'emfasi, nosaltres en aquell moment pre
sentarem aHegacions en el Consell Insular de Mallorca, fetes 
dia 6 de setembre del 90, en les quals -dos folis, si no les han 
vistes els les podem passar-, en aquestes aHegacions, ja ve
iem que es desviava -m'agradat molt, Sr. Triay, la seva inter
venció en aquest sentit, estic molt content d'haver-la sentida, 
Sr. Triay i Llopis, m'agradat molt en aquest sentit-, perque 
el pla director de 1 'illa de Mallorca ha desviat els criteris 
aprovats en aquest Parlament, els ha desviat, i no ens digui 
que no perque ja parhlvem que el sistema d'incineració 
adoptat no suposa una mínima ( ... ) de l'impacte ecologic i 
ja parlavem de l'obligació que la normativa europea sigui 
respectada, que ha de figurar en el pla, i ja parlavem que els 
municipis que promoguin el reciclatge de vidre, paper o 
altres, no soIs no queden emparat pel pla sinó en situació 
difícil, aixo ja ho deiem nosaltres l'any 90 respecte del pla 
director de l'illa de Mallorca. 

Per altra banda, Sr. Triay, seria bo tenir present que 
a hores d 'ara no hi ha cap fet consumat, no n'hi ha cap ni 
un, entre al tres coses perque a nosaltres ens pareix que hi ha 
una qüestió evident, les empreses que voste diu que hi han 
anat i que hi ha pliques obertes, etc., jo cree que estan dispo
sades, tant la que ha obtengut el resultat del concurs com 
d'altres, a raonar, a tenir presents les directives comunitaries, 
a tenir present l'opinió pública, a tenir present que som una 
illa, el Garraf no ens serveix en aquest cas com a exemple 
perque som illes petites enmig de la mar i a nosaltres ens 
pareix que el fet que aquestes empreses puguin raonar, que 
es pugui discutir amb elles, si vostes, Conselleria d'Indústria, 
tenen una iniciativa, tenen uns criteris, tenen un programa 
a aquest respecte, a nosaltres ens pareix que aixo és evident. 
El Govern de l'Estat, quan preveu un programa que permet, 
evidentment, perque aixo s'ha dit, en part la incineració , no 
pensa en les Illes Balears i Pitiüses, no estan en el programa 
global de l'Estat espanyol d'incineració, aixo és una cosa que 
voste deu saber tan bé o millor que nosaltres; d'altra banda, 
pensi, Sr. Triay (conseller d'Indústria), que la directiva rela
tiva a incineració de residus perillosos, que també la nostra 
incineradora tendra residus perillosos si no anam molt alerta, 
parla, en aquests moments, la que hi ha a BrusseHes, de va-

lors límits molt estrictes per als fums que emeten i de 
reciclatge de les aigües residuals producte de la incinera
ció. 

Jo crec que hi som a temps, hi ha capacitat de 
raonar, capacitat d 'iniciativa i endemés, Sr. Conseller 
d'Indústria, per bé o per mal aquesta adjudicació que ha 
fet el Consell Insular de Mallorca d'aquest pla director, 
de la seva gestió a través del Consell, ha tengut recursos 
de reposició que no estan resolts pel Consell de Mallorca 
i que poden anar a contenciosos administratius i n'ha 
tenguts d'un parell d'empreses, no sé exactament de 
quines, n'ha tengut un del GOB i n'ha tengut un del 
PSM-Nacionalistes de Mallorca, que per ventura aquest 
debat encara ens pot donar sortides positives. Nosaltres 
hem de dir ara, avui i aquí que, maldement l'any 89 
aquí s'aprovassin uns criteris, en general amb poc debat, 
amples, abstractes, la veritat és una cosa, és el fet gene
ral i l'altra és l'aplicació concreta i quotidiana. Creim 
que hi som a temps pero estam en l'obligació de recla
mar que sigui el Govern qui hi doni llum, qui tengui la 
iniciativa. Sr. Triay, pensi una cosa, no estam parlant 
d'un tema menor, estam parlant d'un tema transcenden
tal per a cada una de les illes Balears i Pitiüses; som illes 
i la legislació, la normativa, al Canada, a Áustria, als 
pa'isos nordics, a Estats Units, són normatives que de 
cada vegada ens donen més qüestions. 

Per acabar; es parla molt de preus, es parla molt 
de materia eco no mica a part de la medioambiental, pero 
pensin vostes que el projecte d'incineradora que hi ha és 
un projecte que esta subvencionat, és un projecte que 
generara energia subvencionada dins un regim de mo
nopoli, per tant, pensam que hi som bé a temps i creim 
que aquest debat ara, avui i aquí encara és d'hora; al 89 
per ventura tots, en part pel que ha dit el Sr. Verger, 
que és un problema real el que ha dit deIs abocadors, 
aixo és cert, tots hi posavem el millor de nosaltres pero 
és que ara hem de trobar sortides entre tots i hem de ser 
valents a rectificar, i si ens varem equivocar en qualque 
cosa, paciencia, pero hi som a temps. Pensam que el 
Govern en aquest moment té els elements més que 
suficients i no ens diguin que hi és massa tard perque 
encara, afortunadament, estam en un bon moment i 
nosaltres creim que fins i tot s'estigui o no de principi 
en contra de la incineració, perque hi ha principis eco
logics, nosaltres, com a principi, creim que la incineració 
és dolenta pero encara som a temps entre tots a cercar
hi sortides, a cercar-hi alternatives i a procurar que l'im
pacte medioambiental i economic, a les butxaques deIs 
ciutadans, sigui el menor. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Serra. En contrareplica, té la pa
raula el Sr. Triay i Humbert. 
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EL SR. CONSELLER DE COMER<;: 1 INDUSTRIA 
(cristOfol Triay i Humbert): 

Gnkies, Sr. President. Sres. i Srs. Díputats. Sr. Serra, 
pe!" dir-Ii que, ba ¡cament 110 ha con testa t la meva in
tervenció en el tema de les illes menors; pel que veíg a Ma
llorca, Eivissa i FormelHera. la problematica creuen que esta 
resalta o que en aquests moments no té per que debatre's en 
aquest Parlamento 

Quant a Mallorca, en la seva íntervenció, en cap 
moment ha donat voste una alternativa seríosa al tema de la 
incineració, per tant, donam per suposat que els criteris que 
en aquell moment van aportar tots els diputats d'aqueixa 
cambra continuen vigents i amb el que sí estam d'acord, i 
tots els grups aquí ho han manifestat, és que hem de fer un 
esfor~ en el tema de recollida selectiva i reciclatge, hi estam 
d'acord, i que a~o ha d'implicar quí més a prop esta del 
cíutada, que crec que són els ajuntaments. Nosaltres, com a 
conselleria, estam disposats, i endemés, amb aquesta comissió 
que es formara la setmana que ve amb el Consell Insular de 
Mallorca, hí serem presents, i nosaltres ens comprometem, 
com a Govern, a, en certa manera, ser els coordinadors i els 
capdavanters d'aquest tema de reciclatge i recollida selectiva, 
pero en qualsevol cas, que quedi molt clar, perque voste 
tampoc no ha donat una alternativa al tema de la incineració, 
que es dóna per suposat que el sistema que es va adoptar a 
cadascuna de les illes continua vigent i a~o és perque no hi 
ha cap altra alternativa en aquests moments. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gra.cies, Sr. Triay. 

n.1).- Proposició no de Llei RGE núm. 4527/92, 
presentada pel Grup Parlamentari MIXT, relativa a decla
raCÍó de s'Albufera des Grao-Illa d'en Colom com a pare 
natural. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt de l'Ordre del Dia que és el 
corresponent a la Proposició no de L1eí número 4.527, pre
sentada pel Grup Parlamentari MIXT, relativa a la declaració 
de s'Albufera des Grau-Illa d'en Colom com a parc natural; 
no s'hi ha presentat cap esmena i té la paraula, en nom del 
grup proposant, el Diputat Sr. Peralta. 

Sr. Moll, pot fer lectura, per favor, del text de la 
proposició no de llei? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 

IIPrimer: El Parlament de les Illes Balears insta el 
GOvern de Ja ComuDitat Autonoma que, d'acord amb el 
previst a la L1ei de l'Estat 4/1989 de conservació deis espais 
naturals i de la flora i fauna silvestre, i del que dísposa la 

--

dísposíció addicional tercera de la L1ei 1/1991, de 30 de 
gener, d'espais naturals i de regim urbanístic de les 
arees d'especial protecció de les Illes Balears, a iniciar, 
en el termini d 'un mes, la tramítació de la declara ció de 
s'Albufera des Grau-Illa d'en Colom com a parc natural. 

Segon: Aquesta declaració de parc natural de 
s'Albufera des Grau-Illa d 'en Colom hauria de ser efec
tiva en el termini maxim d 'un any.1I 

(L 'Hble. Sr. Vicepresident segon substitueix el 
Mo lt Hble. Sr. Presidenl en la direcció del debat) o 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Peralta, té la paraula. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Díputats. 
Aquesta proposieió no de lleí ve donada després del 
procés que s'ha seguít de la modifieacíó de la L1ei d'es
país naturals, encara que en aquest cas concret, el que 
avui, aquí, es presenta, no va ser modificat en aquesta 
modíficació que es va produir, queda clar que si ímmedi
atament després de la publicació día 9 de mar~ de 1991, 
quan es va publicar la llei d'espais naturals, s'hagués 
iniciat de forma immediata el desenvolupament de la 
propia llei, al marge d'altres consideracions, pel que 
respecta a la seva disposició addieional tercera, com die, 
si aquest s'hagués desenvolupat, s'hauria evitat la modi
ficació que posteriorment es va produir, que va ser apro
vada dia 23 de desembre del 92, i que tots coneixem el 
debat que d'aixo aquí es va produir. Evidentment es va 
produir una modificació, que, si s'hagués desenvolupat 
de forma immediata a la llei no s'hauria pogut dur a 
terme aquesta modifieació. 

Del que es tracta amb aquesta proposició que 
avui es duu aquí, a la cambra, és que d'una forma rapi
da es produeixi el desenvolupament d'aquesta disposició 
addicional tercera, diu molt clar que el Govern promou
ra la declaració d'espais naturals protegits d'acord amb 
allo que preveu la llei 4/89, de conservació deis espais 
naturals i de la flora i fauna silvestre, i dóna un llistat de 
llocs on s'ha de produir aquesta declaració d'espai natu
ral protegit i, en el cas de l'illa de Menorca, s'assenyala 
s'Albufera des Grau-IlIa d'en Colom. 

La Llei 4/89 deixa molt clar que la competencia 
de declaració és exclusiva, en aquest cas, de les comuni
tats autonomes, die a<;o perque hi ha hagut algunes 
interpretacions diferents que s'han fetes i que sois l'Estat 
podia intervenir directament en una declaració quan es 
tractés d'una declaració d'un parc nacional, pero no en 
el cas aquest, que es propasa que té la propia Llei d 'es
pais naturals. 
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Sembla, per una altra banda, cert, i així ho creim 
perque s'ha dit a través deis mitjans de comunicació i per
que sabem que es fa aquesta feina, que per part de la Con
selleria d' Agricultura i Pesca s 'han iniciat els treballs corres
ponents a I'elaboració d 'un pla d'ordenació de recursos na
turals de la zona, com a mÍnim s'han iniciat ja uns estudis 
d'aquesta zona de cara a la seva declaració com un espai 
natural protegit. 

No obstant aixo, i en estudiar la L1ei 4/89, es dedueix 
que perque es produeixi una declaració d'espai natural pro
tegit, sigui en qualcuna de les seves varíants, que pot ser 
parc, que pot ser reserva natural o que poden ser d'altres que 
es contemplen , com són monuments naturals o paisatges 
protegits, no és necessari que existeixi un pla d'ordenació de 
recursos naturals, com així sembla el que es vol elaborar. 
Aquest pla, evidentment, s'ha de fer, pero no necessariament 
s'ha de produir la declaració, no es pot produir la declaració 
si no es té aquest Pla d 'ordenació de recursos naturals feto La 
propia llei en el seu article 15 diu que excepcionalment po
dran declarar-se parcs i reserves sense la previa aprovació del 
Pla d'ordenació de recursos naturals quan existeixin raons 
que ho justifiqui i que es faran constar expressament en la 
norma que es declari. Precisament, del que es tracta avui és, 
perque creim que hi ha raons suficients que justifiquen que 
de forma excepcional, ja que tenim una llei que empara que 
aquesta zona pugui ser declarada, la propia Llei d'espais 
naturals, i tenim un instrument que és la Llei 4/89, precisa
ment el que es pretén és que es produeixi aquesta declaració 
el més aviat possible, és a dir, en un termini molt breu, com 
així esta expressat en la proposició no de llei i que, com 
també diu la Llei 4/89, en el termini d'un any, tal com pre
veu també el propi article 15, s'hagi d'elaborar el correspo
nent pla d'ordenació, que si ja esta iniciada la feina, benvin
guda sigui aquesta feina que esta feta perque ja així feim 
camí. 

Per que deim que és necessari que aquesta declaració 
es produeixi d'una forma absolutament rapida. Jo crec que 
hi ha diferents motius perque a<;o sigui aixÍ. S'ha de tenir 
en compte que la zona de s'Albufera des Grau es tracta 
d'una zona en greu perill en aquest moment, tots els estudis 
que s'han fet sobre aquesta zona determinen que en els dar
rers anys hi ha hagut un descens important de l'habitat na
tural d'aquella zona, s'ha prodult aquest descens encara que 
no hi havia estudis molt fefaents fets amb anterioritat pero 
des que es fa un seguiment per les diferents entitats conser
vacionistes que funcionen en la nostra comunitat, fins i tot 
hi ha alguns que ha vingut d'altres comunitats autonomes a 
estudiar la zona, es veu que hi ha hagut aquest descens i a<;o 
és degut fonamentalment a una serie de problemes, uns 
d'elles de caracter estacional, tots coneixem els problemes 
que s'han plantejat aBa amb l'obertura o no obertura del que 
s'anomena la gola de s'Albufera des Grau, per una banda. 
Per una altra banda, encara que esta aturat des de fa anys, es 
va produir en el seu moment un intervenció humana directa, 
una intervenció humana de caracter urbanístic, que avui es 
produeix un procés de negociació en el qual fa d'intermedia
rí o duu endavant aquest procés de negociació, en aquest cas, 

l'Ajuntament de Maó amb unes ajudes economiques que 
varen venir del Govern central per fer una serie d'ex
propiacions, pero no hem d'oblidar que aquesta inter
venció humana esta feta i que en alguns casos, fins i tot, 
en primera línia, dins del que és aquesta zona que hau
ria de ser declarada parc natural o tal com diu la propo
si ció no de llei que avui es presenta. 

En aquests moments allo és una zona oberta a 
tothom, on s'actua per part de persones poc sensibles, 
normalment les actuacions que es fan no es fan de mala 
fe pero es fan per una manca de coneixement deis valors 
ecologics, deis valors paisatgístics també, pero fona
mentalment deis valors ecologics de la zona. Evi
dentment s'actua alla, i a<;o es pot demostrar, d'una 
forma negativa especialment sobre la fauna i sobre les 
especies protegides que conformen aquesta fauna i les 
especies vegetals que també la conformen. Hi ha un 
transit de vehicles absolutament excessiu a qualsevol ho
ra, es produeixen intervencions de tota casta, com dic de 
persones que no tenen coneixement real de la zona aBa 
on actuen i, per tant, es fa necessari que a<;o s'aturi 
d'una vegada per totes, que a<;o s'aturi rapidament. 

L'excusa que se'ns ha volgut vendre des d'algu
nes administracions és que per dur a<;o endavant era 
necessari que primer es produlssin unes determinades 
expropiacions i s'ha de dir que a¡;o no val, que a<;o no 
serveix perque la propia Llei 4/89 ja diu en el seu article 
10 que en el moment que es produeixi la declaració d'un 
espai com a protegit duu el mateix temps que aquest 
espai es converteix en un espai d'utilitat pública i a 
efectes expropiatoris de béns i drets afectats. Per tant, 
a¡;o és una cosa que ja esta prevista per la propia llei i 
que es produeix per si sola, per tant, no es fa necessari 
ni esperar que es produeixin, per una banda, les expropi
acions, ni esperar, per una altra banda, que estigui ela
borat aquest Pla d'ordenació de recursos naturals, a¡;o 
és una cosa que es pot fer al mateix temps i que hi ha 
un termini d'un any una vega da esta protegida la zona 
com a espai natural protegit, ja després, posteriorment, 
es pot elaborar aquest Pla d'ordenació. 

En definitiva i per acabar. No em vull oblidar 
del tema també de l'Illa d'en Colom, una zona especial
ment important pels seus endemismes. En definitiva, del 
que es tracta aquÍ és que d 'una forma rapida es tramiti 
aquesta declaració de s'Albufera des Grau i de l'Illa d'en 
Colom com a pare natural i després -per si de cas en la 
replica podríem parlar de per que com a parc natural 
i no com a reserva natural o si així ho cregués ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Conclogui, Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Acab tot d'una, Sr. President. 

-
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Si així ho considera el Parlament podria ser reserva 
natural pero després incidírem més sobre per que parc 
natural i no una de les altres figures que aquí estan previstes 
com a espais naturals protegits. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Per part del Govern, té la 
paraula el Conseller Sr. Morey. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURAI PESCA 
(pere J. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. Bé, no estava prevista la meya 
intervenció i aquesta no vol tenir un caracter, diguem-ne, 
c!'entrar en polemica amb el grup proposant perque estam 
totalment d'acord amb la proposició no de llei. Pero sí que 
voldria fer una serie de reflexions arra n d'una serie de coses 
que s'han exposat aquÍ que podrien induir a error si jo no he 
manifestat certes reticencies o preocupacions sobre algunes 
coses que s'ha dit. 

Que, s'Albufera des Grau-Illa d'en Colom, esta cla
ríssim que el Govern, per llei, té l'obligació de protegir, d'a
cord amb la Llei 4/89, no hi ha cap dubte. Que la figura 
millor per fer-ho és la de pare natural, tampoc no hi ha cap 
dubte. Sobre tot aixo no hi ha cap dubte. Pero hem de tenir 
en compte el següent, que sera un parc natural on, com al 
parc natural de Cala Mondragó, per exemple, hi haura una 
coexistencia d'administracions; l'Administració central, per 
l'article 20.3 de la Llei 4, té atribucions sobre el territori i 
sobre la zona marítima-terrestre que s'hauria de delimitar, 
per consegüent, una de les coses que s'han de fer és demanar 
exactament fins on intervendra l' Administració central en 
aquest pare, perque recordem que l'article 20.3 reserva el 
domini de declaració i gestió de la zona que sigui propietat 
estatal, domini estatal, per consegüent, aixo no depen única
ment i exclusivament de la voluntat política del Govern de 
la Comunitat Autonoma, és necessari, endemés, instar l'Ad
ministració central, concretament I'Institut de Conservació 
de la Naturalesa perque elabori la part que li correspon, aixo 
per un costat, i per una altra part, que Costes faci la delimi
tació d'acord ... , la Llei de costes que, per cert, esta recorre
guda pel Tribunal Constitucional per quatre comunitats 
autonomes, entre elles la nostra, exactament en aquest punt; 
primer tema que m'agradaria que se sabés, que aixo és aixÍ. 

El segon tema. Diu el proposant: Per que tanta pres
sa? Aixo esta protegit, vull dir que des del punt de vista 
d'ordenació del territori aixo és una "anei", esta protegida, 
per que tanta pressa, diu: És que aquí aixo es degrada rapi
dament. D'acord, vull dir que pot ser que aixo sigui així, 
pero nosaltres, jurídicament, només hi podrem actuar i im
pedir aquestes coses quan tenguem un pla d'us i gestió, no 
quan tenguem un pla d'ordenació de recursos naturals, sinó 
u.~ pla d'ús i gestió que, com saben, és posterior a la declara
CIO de parc, mentre que no tenguem aixo no tendrem les 
mesures jurídiques per imposar determinades restriccions a 

--

la llibertat de moviment, a l'ús públic d'aquest espai. Per 
consegüent, hem de tenir aixo en compte. 

Tercera cosa que hem de tenir en compte, i aixo 
ja és més anecdotic. A nosaltres ens agradaria molt que, 
juntament amb la declaració de parc natural, poguéssim 
fer un bon centre d 'interpretació, que és el lloc normal, 
ido ni, on la naturalesa i el que hi ha al parc es posa a 
l'abast de les persones que no tenen per que coneixer el 
que signifiquen cada un deIs aspectes del parc. A no
saltres sempre ens ha agradat molt la idea de recuperar 
redifici del Mila Nou, com l'edifici que ha de servir 
logicament com a centre d'interpretació perque esta, 
encara que geogrMicament no esta exactament damunt 
aixo, molt proxim a s'Albufera i a nosaltres ens agra
daria poder-ho fer, i aixo significa tenir doblers per fer
ho. 

Nosaltres no és que haguem comen~at un 
PORN, nosaltres estam acabant el PORN, l'estam aca
bant, o sigui, el Pla d'ordenació de recursos esta, en 
aquests moments, a punt d'anar a aprovació inicial pel 
Consell de Govern i a informació pública, o sigui, que 
de la mateixa manera que die que estam més avan~ats 
del que voste tenia per que saber que ho estavem, tam
bé he de dir que la declaració de s' Albufera com a parc 
natural, per ser realistes, per poder-ho fer bé, significa 
partides pressupostaries importants dins el capítol de 
vida silvestre, significa haver de posar-hi més personal, 
concretament a Menorca, voste, supos que n'és consci
ent, d'aixo, no podem fer un pla d'ús i gestió i posar 
una certa vigilancia, un cert control, si no hi ha perso
nal, i també li he de dir que, com voste sap molt bé, en 
els pressuposts del 93 jo no tenc aquests doblers per 
poder-ho fer ni totes les possibilitats. 

Per consegüent, jo li diria que aquest caracter 
excepcional, és ver tot allo que voste ha dit que excep
cionalment el Govern pot declarar parc natural abans 
del PORN, aixo ja ho sé, pero per que ho hem de fer si 
tanmateix esta a punt de ser acabat? Punt primer. Se
gon, si correguéssim més, tanmateix no tenim doblers 
per poder posar en marxa l'any 93 aixo, aquesta és la 
realitat de la qüestió. Nosaltres volem fer aixo i que 
sigui paradigmatic, que sigui com s' Albufera de Mallor
ca, que funcioni com funciona s'Albufera de Mallorca i, 
home, sense cap meravella, tothom hi esta d'acord, que 
té un grau de gestió molt adequat. 

Per consegüent, el que nos al tres cercam és que 
aquest tema estigui inclos -per parlar-ne clar- dins el 
nou programa de desenvolupament de zones rurals 5.B, 
1994-1999, per que? Perque aquí ens donara la capa
citat finan cera per poder-ho fer bé. Que li dic amb tot 
aixo? Que hem de fer la delimitació de costes, hem 
d'acabar el PORN, hem d'aprovar el PORN i hem de 
necessitar uns recursos financers que en aquest moment 
no tenim per fer un pla d'ús i gestió complidor, perque 
quan tengui fet el Pla d 'ús i gestió voste em did.: Com 
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pensa dur endavant aixo?, amb quin personal? amb quines 
partides? 1 en tenelra tota la raó el aixo, i després lligar- lo 
amb el tema elel Mila NOLl . 

Cree que el que e1ie no é contradietori amb la vo
luntat que voste ha exposat, sil11plement vuLl fer aterrar una 
miqueta la realitat concreta i efectiva del que és possible i 
factible, no és que nosaltres estiguem en contra c! 'aixo, al in
revés, e tam a punt ( ... ) amb el POR i que I'any 94, si tot 
aixo ho podem arrencar, de fet, I'any 94 tendrem une ex
pectatives de realització millors que les que tendríem i ara 
posassim massa I'accelerador en aquest tema. Gnkies Sr. 
President. 

(El Molt Hble. Sr. Presidenl repren la direcció del 
debat)o 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Morey. Té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Grades, Sr. President. Sr. Conseller, jo li accepto tot 
el que ha dit pero hi ha coses que no puc compartir, que no 
és així. 

Bé, veiem, el tema del Mila -toquem tema per tema. 
El tema del Mila, que voste ees el Pl'e enta aquí coro una 
qüestió important i fonamental perque a~o funcioni bé, 
molt important, és una qi.i.estió complementaria pero ens diu 
que és molt important. Bé, aquesta és una qüestió que no té 
res a veure amb la propia declaració, a~o és una declaració 
de funcionament .i que endemés, no tan soJs aixo del Mila, 
e1esprés a~o es pot perfeccionar en moltes altres qüestions. 
L'altre día el Sr. Batle ele Maó quan va explicar que havia 
fet unes expropiacions, ja parlava que es farien uns observa
toris d 'au , que aprofitaria per a aixo algun d'aquests xalets 
que no es tomarien, en una roda de premsa ja ho expllcava 
quan encara no s'ha elaborat res. Bé. per tant, jo el que Ji 
vuIl diJ' , no és que li digui exactament el mateix pero bé, el 
tema del Mila fins i tot geograJkament, és un tema que esta 
fora elel propi pare, és una qUestió que esta totahnent afora 
o sigui, que a~o no pot condicionar en cap moment allo 
altre. 

Quant al tema ele recursos, de tenir duros ele tenir 
personal. Bé jo no Ji dic que voste posin en funcionament 
a~' l any 93, ja ho sabem que per al pressuposts del 93 DO 
n'h.j han; la propia proposició diu que es faria efectiva en el 
terme maxim d'un any estam en el mes de febrer, la qual 
cosa vol dir que estaríem ja dins I'any 94, per tant, dios 
aquest període e1el qual voste ens parla que es podrien 
aprofitar un determinats plans de finan~ament 1994-1999, 
mi 1101' que sigui 1994-] 996 pe!" no afiar-nos-en tan enfora. 
perque a~o del 99 em fa molta por, que després ens eligui: 
Bé as;o sera el parc de l any 2000; 110, tanquem lill poc les 
cosetes i ppsem-hi dades concretes el ac;o és precisament del 
que es tracta en la proposició, que as;o no es perdi amb el 

temps, que no sigui una cosa que bé, que vindra, que es 
fa, com tants de plans i tantes coses que hi ha pendents 
i que han sortit a altres debats. 

Per tant, ja que tenim els instruments, ja que 
tenim les Beis, bé, donem un termini perque també 
tingui els duros i tingui el personall'any que ve, o sigui, 
que ja puguem comens;ar a caminar en aquesta qüestió. 

En efecte, hi ba una Ilanei" alla prevista, hi ha 
uns plans de protecció que s han elaborat per a tata l'illa 
de Menorca i que, egons es dhl. estan molt avans;ats o 
quasi en fase d'exposició al públic, be. 

Estic content que aquest pla de recursos estigui 
molt endavant, que estigui practlcament ultimat i a punt 
de ser dut al ConseU de Govern, no em fuig que aquesta 
declaració s'ba de fer mitjan~.nt decret per part del 
Govern de la Comunitat, que no és una qüe tió que 
s'hagi d elaborar aquí una Ilei i tal sinó que és un 
decret, simplement, a més, ho preveu la propia LE , 
que sera així amb a~o em sembla que coincidim. Per 
tant, jo crec que no deim res estrany, deim que hi ha 
unes possibilitats, que I' únic que es fixen aquí ón uns 
terminis bé, i del que es tractru'ia , com a objectiu -si
guem clars- és que en el termini d ' un any puguem tenir 
Ull principi de declaració fet i que ja permeti establir uas 
determinats control pero que tlnguin el suport legal 
sobre la zona, que no anem Olés enfora, perque, real
ment, el grau de degradació de la zona, un que I ha vista 
fa deu anys i un que I'ha vista ara, al marge deIs estudis 
que s'hi bagin fet o ele les observacions que s'hi ban fet 
per part deis grups conservacionistes, és important i 
podria donar-se el cas que si a~o ho allargam molt en el 
temps no serveixin per res les normatives que tinguem 
que pugui arribar a ser irreversible la seva recuperació; 
no vull ser pessimista i arribar a aquests extrems pero, 
alerta hem d'anar vius perqlle allo ja perilla, hi ha perill 
important. 

Per tant, en definitiva, jo el que demanaria és 
que es fes un esfory i que bé que com a lUÍnim ens po
sassim d acord a dir: En el termini el un any a~o estara 
en marxa. De prés ja donarem suport als pressuposts i 
a tot el que faci falta perque hi hagi despeses. Evi
dentment tenim un any per negociar amb J Admi,nistra
ció central quin sera el eu grall de compromís i també, 
tal com s'expre sa en la propia Ilei, hi ha d 'haver una 
concordans;a amb altres aclministracions, es parla també 
del Consell Insular i, en aquest cas de l Ajuntament de 
Maó. S' ha de crear un organisme conjunt ele totes les 
admini tracion per gestionar el parc i tenir temps jo 
crec que amb aquest tennini d ' un any, perque es dugui 
ac;o endavant pero que DO ens n oblidem ¡que alto 
sigui una cosa que quedi per il tempore. As;o és, en 
definitiva, el que es pretén amb aquesta proposidó. 
Gnkies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Vol tancar la qüestió, Sr. Mo
rey? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLERD'AGRICULTURA I PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. Pujo a la tribuna simplement 
perque la meya posició queda una miqueta desairosa si m'he 
de girar a l'interpeHant i don l'esquena a la presidencia, 
d'aquesta manera queda tot millor, pero no significa aixo que 
m'hagi d'estendre molt més en aquesta qüestió. 

Quan jo parlo que aixo entrara dins el nou 5.B no 
significa ... , el nou 5.B, el seu període és el 93-99, aixo no 
vol dir que ho allarguem. 

Jo entenc que del que voste té por és que aixo vagi 
ad calendas grecas, jo li dic des d'aquesta tribuna: No, no 
anira ad calendas grecas. Li ho puc dir fins i tot des d'aques
ta tribuna perque en quedi constancia, d'aixo, en el llibre 
d'actes, perque després voste em digui: Sr. Conseller, voste 
em va dir, etc. Que quedi constancia que nosaltres abans de 
sis mesos tendrem a informació pública el PORN que, com 
saben vostes, té un més d'informació pública, que aquest 
mes d'informació pública, a vegades, si les aHegacions són 
molt grosses, s'ha de rectificar i hi ha d'haver un altre mes, 
pero és perfectament possible que en el transcurs d'un any 
hi hagi la declaració, per part del Govern de la Comunitat 
Autonoma, de s'Albufera des Grau com a parc natural, pero 
jo del que li vull fer conscient és que tenc por que sobre 
aquesta qüestió hi hagi una certa confusió de competencies, 
per dir-ho de qualque manera. Si entram amb la Llei 4, aixo 
significa que qui té la competencia per declarar, per posar-hi 
1 'ús, per imposar jurídicament un regim, és el Govern de la 
Comunitat Autonoma de les Illes Balears, i amb tot el res
pecte als propietaris públics o privats del parc, qui diu el que 
s'ha de fer és el Govern de la Comunitat Autonoma, no sé 
si queda prou ciar aquest tema. 

Segona, que aquest tema sera un tema molt impor
tant a no oblidar a l'hora de parlar de la delegació de compe
tencies en materia d'agricultura amb el Consell Insular que, 
com sap voste, té la data d'entrada en vigor a 1 de gener del 
94, també aixo no és precisament que faci més facill'opera
ció. Per consegüent, el tema del Mila, ara no esta dins l'am
bit pero, quan nosaltres facem la taca, pode m fer la taca on 
ens doni la gana, podem fer un área de protecció i ficar el 
Mila a dins, és el que pensam fer, a més, és ciar, aixo. 

Llavors, deixam aixo ciar; la voluntat del Govern, 
deixam ciar que en el termini d 'un any és perfectament 
Possible que ho farem, que no es tara fet el Pla d'ús i gestió, 
que és una cosa diferent, que primer ve la declaració i des
?rés ve aixo, i la formació de la junta del parc, hi ha una 
Junta on participara l'Ajuntament, on participara el Consell, 
On participaran els propietaris, on participaran el GOB i les 
forces vives ecologistes de Menorca, tot aixo és ver. Jo dic: 

Declaració de parc en Butlletí Oficial abans d'un any, 
sí; el Pla d 'ús i gestió ens tardara una miqueta més. I 
que aquest tema és un tema que s'ha d'estudiar amb 
tranquiHitat, sense presses i amb profunditat perque 
significa inversions importants, protegir ( ... ), és un tema 
que s'ha de meditar molt bé a l'hora de negociar amb el 
Consell Insular la delegació de competencies. Gracies, 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. Pel Grup PSM i EEM, té la 
paraula el Sr. Gomila. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Manifestaré el nostre suport a aquesta proposició no de 
llei que presenta que el Grup Parlamentari MIXT per
que, malgrat sigui una reiteració de la disposició addici
onal tercera de la Llei d'espais naturals, nosaltres creim 
que és important posar límits temporals a la declaració 
d'espai natural protegit, perque hem vist com en aquests 
dos anys, des de l'aprovació de la Llei d'espais naturals 
el gener del 91, ja ha caigut un espai al qual el Govern 
havia de donar aquesta catalogació, la qual cosa demos
tra que la protecció mai no és definitiva i convé que 
aquesta estigui el més fermada possible, i diria més, 
s'Albufera des Grau és una de les primeres reivindicaci
ons que es van fer a Menorca en materia de protecció 
d'espais naturals i per ae;o creim important que aquesta 
protecció es faci en el mÍnim temps possible, la propo
sició de llei posa que ho sigui en un any, nosaltres creim 
que, en menys, fins i tot hi podria estar, perque a la 
premsa de Menorca ja ha sortit que el SEFOBASA tenia 
quasi enllestit el Pla d'ordenació de recursos naturals i 
que el que mancaria seria l'exposició pública per poder
hi presentar aHegacions, per ae;o creim que un temps 
d'un any és més que suficient per poder tenir tramitada 
aquesta qüestió. 

Una altra cosa que també varia substancialment 
en la disposició addicional tercera de la LEN és que ja 
marcam quina classificació volem donar a aquest espai 
protegit, que és la qualificació de parc natural, nosaltres 
creim que és prou important i que és una classificació 
prou adient sobre la Llei 4/91, de conservació d'espais 
natural s i de flora i fauna silvestre. 

Una qüestió que no contempla la proposició no 
de llei pero sí que han esmentat els oradors que m'han 
precedit és la importancia que té la col-laboració entre 
les institucions que han de participar en el desenvolupa
ment d'aquest parc i en la seva gestió, una col-laboració 
que aquí s'ha esmentat també, que seria amb els ajunta
ments, amb els propietaris particulars afectats, amb el 
Consell Insular i amb el Govern de les Illes Balears. 



2554 DIARI DE SESSIONS / Núm.61 / 3 de mar~ del 1993 

Per tant, el nostre grup donara suport a aquesta 
proposició no de llei. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Pel Grup SOCIALISTA té la 
paraula la Sra. Barceló. 

LA SRA. BAR CELÓ I MARTÍ: 

Sr. President, Sres. Diputades i Srs. Diputats. Presen
tar aquí, per part d'un representant del Grup MIXT, una 
proposició no de llei relativa a la declaració de s' Albufera 
des Grau-Illa d'en Colom com a parc natural pot semblar -o 
podria semblar-, després de sentir la intervenció del propo
sant, no massa justificat, una vegada que el Govern ja ens ha 
assenyalat que esta acabant la redacció del Pla d'ordenació 
de recursos naturals com a exigencia previa a la propia de
claració i com també altres institucions han vist materialit
zats els seu s treballs també en aquest sentit, i em referesc 
concretament a una cosa que no és ni abans ni després, sinó 
que es dóna paral-lelament, i no com ha volgut fer entendre 
el proposant, que és tot el que fa referencia a les expropiaci
ons, en absolut; el conveni que l'Ajuntament de Maó va 
aconseguir amb la Secretaria d'Estat de Medi Ambient és 
important, és important perque suposa una inversió de 500 
milions de pessetes per fer públics els terrenys afectats, i a~o 
és important, al marge o no al marge de la declaració de 
parc natural; nosaltres, ja li ho dic d'entrada, hi donarem su
port. 

Que sigui urgent aquesta declaració. La urgencia 
aquí en absolut crec que s'ha justificat suficientment o, en 
tot cas, no s'ha justificat en el terme que podria ser més 
interessant. El problema no crec que sigui qui té la compe
ü~ncia o qui no la té en la declaració, en absolut, el proble
ma i la urgencia de la declaració crec que va encaminada 
respecte de la utilització deIs recursos afectats, aquí pot estar 
el problema. Estic contenta d'haver escoltat al conseller 
d'Agricultura que manifestava aquí, públicament, i feia, per 
tant, un poc oficial el compromís que hagi estat la figura de 
parc natural la categoria escollida per tal de fer efectiva la 
protecció d'aquesta zona humida tant important per a Me
norca, perque és una cosa de que potser públicament no 
s'havia establert el compromís mai. Per tant, tenim un com
promís clar, parc natural a s'Albufera des Grau, estam d'en
horabona; pero també aquí ens preocupava -o ens preocu
paria- que el Partit Popular no danés suport a aquesta pro
posició no de llei pel fet d 'unes declaracions que van sortir 
el maig del 92 on el president del Consell Insular de Menor
ca, l'actual, el que tenim ara, assenyalava que ell estalonaria 
la reobertura del ( ... )de ShangriHl. És clar, tot a~o deis usos, 
de que es fara amb aquest espai, tot a~o preocupa, per tant, 
no hi haura problemes amb la gestió si estam d'acord com 
s'han d'utilitzar els mitjans, com s'han d'utilitzar els recursos 
naturals que, d'alguna manera garanteixin que s'Albufera des 
Grau sigui parc natural. 

A més a més, vull dir que crec que a~o és im
portant, era urgent d'alguna manera definir-se a aquest 
respecte i, sobretot, sera important que el Partít Popular 
hi doni suport coherentment. Ara, també li he d'asse
nyalar que d'alguna manera, d'acord amb l'exposició 
que ha fet el proposant, amb les argumentacions que ha 
donat, també li he de dir que els motius responen -i crec 
que no em faig enfora- a un clar oportunisme polític, a 
part del proposant, no puc dir ( ... ) que si el batle de 
Maó fa declaracions automaticament hagi de sortir 
qualcú a rebatre-les. Evidentment ni valla pena comen
tar quins són aquests motius d'oportunisme polític que, 
per altra banda, són evidents i prou coneguts de tots els 
membres d'aquesta sala i també perque entén perfecta
ment les dificultats que té un conseller en la seva situa
ció per fer una feina d'aportació propia en aquest Par
lamento 

Així i tot, repetesc que li donarem suport per
que suposa un avan~ en la definició del Partit Popular, 
que esperem que sigui positiva. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sra. Barceló. Pel Grup PP-UM, té la 
paraula el Sr. Huguet i Sintes. 

EL SR. HUGUET I SINTES: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Al 
diputat que ha presentat aquesta proposició no de llei, 
segurament no se li oculta que la intervenció de la dar
rera diputada em dóna peu per rallar d'oportunisme. 
Oportunisme perque aquest Parlament, que l'any 86 va 
aprovar la Llei 4/86, de 7 de maig de declaració de s'Al
bufera des Grau com a are a natural d'especial interes, 
i perque el Govern, que continua sent el mateix Govern 
que té el suport del Grup PP-UM, el gener del 89 havia 
aprovat el Pla especial de s'Albufera des Grau on a 
distints articles de les seves normes s'assenyalava que per 
a la gestió, per exemple de l'espai natural protegit, s'ha
uria de crear un organisme gestor Ajuntament de Maó
Consell Insular -rallo de l'article 18-, i vostes saben qui 
dóna suport a aquestes dues institucions l'any 89, l'any 
90, I'any 91. 

Que també en aquestes normes, a I'article 15, 
s'assenyalava que per a activitats científiques, culturals, 
educatives i altres, també sota el control d'aquestes 
normes elaborades pel Govern balear, Consell Insular de 
Menorca, Ajuntament de Maó, conjuntament decidirien 
sobre aquesta ( ... ), etc. Quan aquest diputat va arribar 
com a conseller a la gestió del Consell Insular es va 
trobar que res d'a~o hi havia fet, i va trobar oportú que 
dins l'encomana de gestió, la primera que vam tenir amb 
la Conselleria d' Agricultura i Pesca -sent nosaltres go
vern- es proposés, com a projecte a executar el 92, la 
redacció del Pla d'ordenació de recursos naturals per a 
aquella area. Alllarg del 92 s'hi ha fet feina, se n'ha fet 
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la recopilació i el gener del 93 ens assenyalava el seu con
seller que hi havia ja un primer avan<.; del PORN i el febrer 
vam convidar al batle de Maó, i conjuntament amb l'equip 
redactor vam estar sobre el terreny per veure el resultat 
d'aquesta feina i a<;o entenem que no és oportunisme, sinó 
que són fets del partit que dóna suport a aquest Govem i del 
partít que té majoria en aquest Parlamento 

Així ido, i tocant ja la posició respecte de la propo
sició no de llei, li he de dir, Sr. Peralta, que estam d'acord 
amb voste i amb el Govem que la figura més adient de les 
possibles que hi ha al regim de protecció d'aquell espai és la 
de parc. La de parc natural perque, tal com diu l'artic1e 13 
de la Llei 4/89, és per ressaltar aquells territoris que tenen 
"unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos 
cuya conservación merece una atención preferente. 11 A dife
rencia de reserves o d 'altres figures de protecció, aquesta és 
la que permet, ido, a més de protegir els valors ecologics i 
estetics, els educatius i els científics, j a<;o és el que desit
jam, volem i a la qual cosa dona suport per a s'Albufera des 
Grau, i per a<;o és que vam sol, licitar i vam contribuir jun
tament amb la Conselleria d' Agricultura i Pesca dins la co
mana de gestíó a decidir que es redactés el Pla d'ordenació 
on s'ha de determinar necessariament quina és la figura de 
la protecció per a l'area. 

És una qüestió una mica semantica. Jo crec que a la 
redacció del primer punt hauria estat més correcte -ja cone
gut a<;o pel proposant- quina és la fase de tramitació del 
PORN, a punt d'anar a aprovació inicial i a exposició públi
ca, que al final en lloc d'instar a iniciar en el termini d'un 
mes la tramitació, més aviat digués que dins el Pla d'ordena
ció de recursos naturals de s'Albufera des Grau-Illa d'en 
Colom es disposi com a regim de protecció el de parc natu
ral. No obstant aixo, deix a la seva lIibertat modificar o no 
amb els termes que Ii assenyal aquest final del primer punt 
i, si no, en qualsevol cas, no tenim cap inconvenient a donar
Ii suport perque a<.;o creim que no fa res més que donar 
suport a les accions exactes, als fets que ja executam, des del 
Consell Insular. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. En tom de replica, el Sr. Peral
ta té la paraula. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Sí, molt breument. Agrair al Sr. Conseller les expli
cacions que ens ha fet en la qüestió incidental, agrair el su
port deis grups PSM i EEM i SOCIALISTA; només diré a 
la Sra. Barceló que el tema que ha sortit, jo crec que és 
desafortunat parlar del tema de l'oportunisme aquí i que 
a<;o esta motivat per unes determinades dec1aracions, aco no 
té res a veure, aquesta proposició es va presentar dia 25 de 
novembre, no es va presentar quan algú va fer dec1aracions, 
~<;o no té res a veure, és una qüestió totalment al marge, 
IUdependentment que tots, en qualque moment, tothom que 
fa pOlítica a vegades fa oportunisme, evidentment, o fa polí-

tiques oportunes, depen de com es vulgui dir a~o pero 
ho podem dir de qualsevol manera. 

Al Sr. Huguet, li diré que a aquesta pro posta 
que voste em fa m'ha semblat entendre que seria canvi
ar allo que diu 11 iniciar en el termini d'un mes a tramita
ció de la dec1aració de s'Albufera des Grau-IlIa d'en 
Colom com a parc natural" per afegir aquí que s'elabo
rara un pla de recursos, m'ha semblat que volia dir a<.;o, 
si ho pogués definir, si la Mesa permet definir-ho més, 
exactament com quedaria redactat; i quant al punt segon 
m'ha semblat que no hi havia inconvenient a donar-Ii 
suport. Si a<.;o queda aclarit per part meya no hi ha cap 
inconvenient perque a<;o es voti en aquest sentit. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen precisar com quedaría aquest apartat 

abans d'entrar dins el tom de contrareplica? Sí, Sr. 
Huguet. 

EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

Gracies, Sr. President. Efectivament, per preci
sar, ha quedat determinat, en l'exposició del conseller, 
que el Pla d'ordenació de recursos natural s esta a punt 
de passar a aprovació inicial; per tant, establir des del 
Parlament que en el termini d'un mes la tramita ció de 
dec1aració, em sembla que a<;o es contradictori i l'hi 
diré per que. 

L'article 4 de la Llei 4/89 que voste ha citat 
reiteradament .. . 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Huguet, no entri en el raonament, indiqui a 
la Mesa purament com quedara redactat aquest artic1e 
amb la proposta que fa voste. 

EL SR. HUGUET I SINTES: 

Sí, Sr. President. La pro posta seria que a la 
cinquena Hnia, després d'"Illes Balears" el text que 
contempla el primer punt de la proposició no de llei 
quedés substitui"t pel següent: "EI Pla d'ordenació de 
recursos naturals (PORN) de s'Albufera des Grau-Illa 
d'en Colom disposi com a regim de protecció el de parc 
natural. 11 

EL SR. PRESIDENT: 

Hi esta d'acord el proposant?, els altres grups hi 
estan tots d'acord? En conseqüencia, en no haver-hi 
acord per part de tots els grups no queda la pro posta tal 
com estava inicialment redactada, i passam al tom de 
contrareplica. No hi ha intervencions dins el tom de 
contrareplica? Passarem, ido, a la votació del text de la 
pro posta tal com estava redactat. 
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Sres. ¡Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Queda aprovada per unanimitat. 

111.- Debat de presa en consideració de la Proposició 
de Llei de proposició de llei RGE núm. 3708/92, presentada 
pel Grup Parlamentari MIXT, per la qual passa a denomi
nar-se oficialment Illes Balears la província de les IIles 
Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al tercer punt de l'Ordre del Dia que és el 
debat de presa en consideració de la Proposició de llei de 
proposicíó de llei número 3.708, presentada pel Grup Parla
mentari MIXT, per la qual passa a denominar-se oficialment 
Illes Balears la província de les Illes Balears. Té la paraula, 
en nom del grup proposant, el Diputat Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

(Inaudible). 

EL SR. PRESIDENT: 

Pareix que no se sent, Sr. Pascual. Torna a estar en 
ús de la paraula, Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Gracies, Sr. President. Quan em vaig adonar de 
l'error que s'havia prodult en el títol d'aquesta proposició 
de llei de proposició de llei rapidament em vaig posar en 
contacte amb cada grup parlamentari per fer-los notar l'e
quivocació. AqUÍ on diu "Proposició de Llei de proposició 
de llei per la qual passa a denominar-se oficialment Illes 
Balears la província de les Illes Balears, ha de dir lila pro
víncia de las Islas Baleares". Per entendre aixo s'ha d'enten
dre que aixo és una proposició de llei de proposició de llei 
que s'ha d'aprovar aquí i que després s'ha de transformar en 
una llei aprovada per les Corts Generals i, per tant, amb 
redacció castellana. 

El problema esta que en aquests moments, com ara 
explicaré, la denominació oficial de la nostra província és 
Islas Baleares i no hi ha normalització, no és Illes Balears, 
per tant, a un mapa escolar, per exemple, a un llibre de text, 
si s'hi vol posar Illes Balears no s'hi pot posar, s'hi ha de 
posar Islas Baleares, aquest és el problema de fons. 

1 ara, ja entrant en l'exposició, hem de comen¡;ar 
pel Reial Decret de 30 de novembre de 1833, el famossÍssim 
decret de Javier de Burgos, que dividia Espanya en 49 pro
víncies, era un liberal que estava contra els antics regnes 
-centralista, naturalment- i que va crear les províncies. El 

liberalisme tenia una concepció centralista de l'Estat contra
posada a les posicions més conservadores que eren mes, 
diguem-ne, regionalistes. 

Curiosament l'article primer diu: "La Andalu
cía, que comprende los reinos de Córdoba, Granada, 
Jaén, Sevilla, se divide en ocho provincias siguientes: 
Córdoba", etc. i a baix diu: "Palma, la de las Islas Balea
res." o sigui que Palma ja era el nom, diríem, de tot, i 
aixo al segle passat, Palma era el conjunt de tot, el con
junt de tota la nostra terra era Palma, aixo va durar 
quasi fins l'any 71 almanco, perque no fa gaire dies 
esta va -per motius professionals- estudiant el Reial De
cret de declaració de la Cartoixa de Valldemossa com a 
conjunt historico-artístic i el títol és Reíal Decret pel 
qual es declara la Cartoixa de Palma i els seus voltants 
conjunt historico-artístic o qualque cosa així, amb aixo 
dic que a Madrid encara no ens coneixen, no ens acaben 
de coneixer i bé, aquí comen<;:a la historia ja. Ja tenim 
una província en castella; després, si repassam totes les 
constitucions, des de la de 1.812 -lila pepa"- , l'Estatut 
de 1.834, de 1.851, de 1.876, etc., fins i tot la de 1.931, 
la de la II República, no donen cooficialitat al catala 
com a llengua propia, i en 1931 hauríem pogut obtenir 
la cooficialitat possiblement si haguéssim tengut un 
estatut d'autonomia, pero aixo no va ser així i fins l'any 
1.983, en que s'ha aprovat el nostre Estatut, no s'ha 
aconseguit la cooficialitat de la nostra llengua, que és el 
catala, pro pi de les Illes Balears. 

Per una altra banda, com a conseqüencia de 
l'article 3 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears 
el nom de la nostra comunitat autonoma sí que es pot 
dir en cata la perque la llengua és cooficial i, a la Co
munitat Autonoma, podem dir-li: Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares-Comunitat Autonoma de les Illes 
Balears. Ja sabeu tots que a mi no m'agrada aixo de 
CAIB i proposaré també el canvi del nom de la Comu
nitat Autonoma a la reforma de l'Estatut, pero així com 
a la Comunitat Autonoma podem parlar d'Illes Balears, 
a la província hem de dir Islas Baleares, aquest és el 
problema. 

Per tant, existeix una discordan¡;a, i aqueixa 
discordan<;a s'ha d'arreglar. Com s'ha d'arreglar? No
més hi ha una possibilitat i és que a Madrid ens aprovin 
una llei, perque la denominació de les provÍncies no
més es pot aprovar per llei des de Madrid, així com, als 
municipís, els els aprovam nosaltres i en tenim molts 
d'exemples, de canvis de denominació de municipis, el 
darrer que han fet al Consell de Mallorca ha estat Binis
salem, per exemple, per posar-hi la doble s; en el cas de 
províncies aixo no és possible i n'existeix un precedent: 
Les Corts Generals varen aprovar la Llei 2/92, de 28 de 
febrer, per la qual passen a denominar-se oficialment 
Girona i Lleida les províncies de Gerona i Lérida, a
quest és l'antecedent, i aquest és l'objecte més impor
tant i principal, per tant, d'aquesta proposició de llei de 
proposició de llei. 

Precisament vull recalcar la importancia del 
nom d'una cosa. Si un vol donar importancia a una 
persona l'ha de cridar pel seu nom si nosaltres volem fer 
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important la nostra naClo -jo som un nacionalista- l'hem 
d'anomenar pel seu nom, el seu nom vertader, que és Illes 
Balears. Per consegüent, ni Comunitat Autonoma de les Illes 
Balears, ni Islas Baleares, Illes Balears. 

Després hi ha un segon aspecte d'aquesta proposició 
de llei de proposició de llei, que és secundari pero que tam
bé és emblematic, que és el tema de les matrícules deIs 
cotxes. No sé si com a conseqüencia o no sé per que, pero 
el cert és que l'article 233 del Codi de Circulació, que ja ve 
de l'any 1.934 i que es va reformar l'any 1.971, aprova les 
contrasenyes deIs vehicles, i les contrasenyes deIs vehicles 
normalment coincideixen amb les capitals de província, aixo 
és així, pero hi ha algunes excepcions, hi ha Navarra, que és 
NA, hi ha la província de Tenerife, que és TF, i la provín
cia de Gran Canaria, que és GC, no són ni Santa Cruz ni 
són Las Palmas, hi ha tres excepcions. En qualsevol cas aixo 
és un decret sempre modificable per una llei que té un rang 
superior. Bé, aquesta llei de llei de Girona també té una 
disposició, que és la disposició addicional segona, que diu 
que es faculta el Govern de l'Estat per adoptar les disposici
ons necessaries per canviar les lletres GE per G1 a les pla
ques oficial s de matrícula de vehicles de la província de 
Girona; aixo es va desenrotllar mitjan<;ant un reial decret, 
que és el número 567, de 29 de maig, on es va aprovar ofici
alment el canvi de matrícules sense que aixo suposas una 
despesa per als ciutadans, perque aquest reial decret, la solu
ció que va donar és que les matricules noves, totes, ja es 
matriculen com GI i no com GE, en canvi, a les matrícules 
anteriors es faculta, s'habilita, els ciutadans perque volunta
riament puguin canviar la contrasenya GE per la contrasenya 
GI, per tant, aixo no té un cost economic. 

En darrer lloc he de dir que ja aquest Parlament, a 
la passada legislatura, va aprovar una proposició no de llei 
sense cap vot en contra, no per unanimitat, hi va haver l'abs
tenció d'un grup parlamentari, pero sense cap vot en contra, 
per demanar canviar la contrasenya PM per lB. Aquí jo vull 
fer una reflexió. En primer lloc, PM, aixo ve deIs temps 
centralistes on la capital ho era tot, era el que representava 
tot, per tant, si nosaltres volem una contrasenya que sigui 
representativa per a tots els vehicles de mallorquins, menor
quins, eivissencs i formenterencs, no pot ser PM, perque PM 
vol dir Palma de Mallorca i, per tant, aquesta contrasenya no 
representa ni la part farana de Mallorca ni les illes de Me
norca, Eivissa i Formentera. 

Per que es proposa IB, bé, aixo és discutible natu
ralment i si hi ha altres solucions es poden discutir en po
nencia i en comissió. De qualsevol manera jo he dit abans 
que l'important, o sigui, el nom d'una cosa és molt impor
tanto Si nosaltres volem potenciar la personalitat del nostre 
poble, del conjunt deIs quatre pobles que formam aquesta 
comunitat autonoma, o sigui, del poble balear com el conjunt 
deis quatre pobles de Mallorca, Eivissa, Menorca i Formente
ra, hem de normalitzar el nom de la nostra comunitat, i hi 
~em de donar publicitat, i el nom de la nostra comunitat, si 
es Illes Balears jo consider que la contrasenya IB és l'ade
quada perque, evidentment, al principi hi haura una mica de 

--

confusió pero després tothom veura que vol dir Illes 
Balears, a pesar que hi pugui haver unes interpretacions 
diferents pero que no ten en -en la meya opinió- els més 
mínims problemes. En qualsevol cas aixo de les matrí
cules és secundari, el que és important és el nom de la 
província de la Comunitat Autonoma de les IlIes Bale
ars, que ha de ser Illes Balears i no ha de ser Islas Balea
res, encara que es pugui fer servir Islas Baleares com 
així preveu una disposició d 'aquesta proposició de llei 
de proposició de !lei que proposam el Grup Parlamenta
ri MIXT, pero que -repetesc- ha de ser perque es deixi 
que es diguin Islas Baleares a un !libre de text, tenint en 
compte que el nostre nom és Illes Balears. 

(L 'Hble. Sra. Vicepresidenta primera substitueix 
el Molt Hble. Sr. President en la direcció del debat)o 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamen
tari PSM i EEM, té la paraula la Sra. Vadell. 

LA SRA. V ADELL I FERRER: 

Gracies, Sra. Presidenta. Bé, aquesta proposició 
de proposició de llei, entenem, així com ha explicat el 
Sr. Pascual, que el que pretén és corregir aquesta situa
ció anomala i discordant entre el toponim oficial de la 
comunitat auto noma i el que denomina la província de 
les Illes Balears, que encara esta en castella. Aquest 
decret que ha esmentat el Sr. Pascual de 30 de novembre 
de 1833, que divideix el territori espanyol en províncies, 
ens resulta, avui per avui, arcaic; és evident que de 
llavors en<;a han passat moltes coses, entre elles dues 
guerres mundials, una guerra civil, una dictadura, una 
epoca de transició i un cert intent de construir un estat 
de les autonomies, i aquí és on creim que mantenir el 
tema província no és del tot convenient ni ens agrada 
en absolut, no tan sois per la nova configuració de l'Es
tat sinó també perque el tema província té unes conno
tacions negatives, unes connotacions com a de submis
sió, d'inferioritat i com a de marginació periferica. 

Pero el tema d'avui és un tema lingüístic, es 
tracta de donar oficialitat al toponim Illes Balears a tots 
els efectes. La Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en 
el seu article 3, estableix 1 'oficialitat de la llengua catala
na a la nostra comunitat auto noma, el que és normal és 
que la denominació, tant de la comunitat com de la 
província, sigui la mateixa ja que la delimitació territo
rial és la mateixa i compren la totalitat de les Illes. 
Estam d 'acord, Sr. Pascual, amb l'article primer -o únic
de la proposició de lIei de la proposició de llei. Voldrí
em fer esment, pero, de la disposició transitoria prime
ra, ja li ha hem comentat personalment, nosaltres consi
deram que no s'ha de permetre o, vaja, ens agradaria 
dir, abans de res, que sigui retirada aquesta disposició, 
perque consideram que el toponim no s'ha de poder 
traduir, no s'ha de poder traduir un toponim que dóna 
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identitat a tot un poble, n'hi que son traduibles, de topo
nims, pero, si em permet una broma, n 'hi ha que resulten 
ridículs quan es tradueixen, en tenim exemples graciosos, 
fins i tot de qualque conjunt musical que ha fet can<;ons de 
la traducció deis toponims. Pensam que se'ns ha de coneixer 
pel toponim oficial, aquí i per tot, la Hengua és un primer 
senyal d'identitat i nosaltres volem que ens coneguinja d'en
trada qui somo 

Pel que fa a la disposicíó addicíonal segona, aquesta 
no ens sembla malament, voste ha parlat que hi havia unes 
províncíes on no concordava la matrícula amb la capital, 
com Navarra, Tenerife, Gran Canaria, i a l'inrevés, hi ha 
casos a l'inrevés, com per exemple és el cas de Ceuta i Melí
Ha, que pertanyen una a Cadiz i l'altra a Malaga, en canvi 
duen la seva propia matrÍCula com a nom de cíutat; per tant, 
aixo és una tria arbitraria que pensam que no té més impor
tancia que la que la Comunitat vulgui. Nosaltres també ho 
podem discutir en ponencia, si és que aixo es veu, pero no 
tenim cap inconvenient a acceptar la disposició addicíonal 
segona i a acceptar la matrícula lB per a tots els vehicles de 
la nostra comunitat. 

Repetim que nosaltres demanarÍem per a aixo vota
ció separada de 1 'artiele únic primer i de la disposició addici
onal segona i per separat de la disposició addicional primera. 
Per ano altre, nosaltres donarem suport a aquests dos arti
eles. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra. Vadell. Pel Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS I PONS: 

Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Diputats. Crec, Sr. Pascu
al, que a poc a poc, durem les coses pel camí de la normali
tat, una normalitat que no hauríem d'haver perduda mai, 
pero precisament perque hem d'anar a la normalitat crec 
que haurÍem de fer algunes puntualitzacions, sobretot des
prés de sentir la intervenció del Grup Parlamentari PSM i 
EEM en relació amb una determinada disposició addicional. 

Voldria dir que li agraesc, Sr. Pascual, que m'hagi 
donat l'avinentesa per informar-me una mica, en preparar 
aquesta intervenció, de com ha anat el tema de la denomina
ció de la provÍncia de les Illes Balears, la provÍncia de Pal
ma, la província de Palma de Mallorca o la província de 
Balears, la veritat és que com més me n'he informat més 
difícil ho he tengut per aelarir-lo. Voste ha citat el decret 
promulgat quan el Sr. Javier de Burgos era el ministre de Fo
ment, decret que va crear el sistema provincial dins el territo
ri espanyol i que va dividir Espanya en 49 províncies. El 
tema de la divisió provincial del Sr. Javier de Burgos pero, 
com voste sap, ja té un primer element de confusió. Parla de 
provincia de las Islas Baleares, su capital Palma, comprende 
las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera -
les altres, es donava per suposat que també en formaven 

part. Pero com voste sap, en aquest reial decret de 1833 
d 'entrada es feia una afirmació que contradiu que la 
denominació fos província de las Islas Baleares, perque 
l'article primer deia: "El territorio espmÍol en la penín
sula e islas adyacentes queda. desde ahora, dividido en 49 
provincias, que tomarán el nombre de sus capitales res
pectivas excepto las de Navarra, Álava, Guipúzcoa y 
Vizcaya, que conservarán sus actuales denominaciones. " 
Hi havia uns territoris forals, historics, hi havia els al tres 
territoris que anaven en bloc, i que eren dividits en 
províncies, com les províncies de Navarra i País Basc 
pero que, mentre que unes en serien denominades per 
la seva capital, aquests territoris forals tendrien el relatiu 
privilegi de mantenir-ne la denominació territorial i no 
la de la capital. Pero més avall, es veu que el Sr. Javier 
de Burgos en sabia molt, de fer províncies, pero ja no 
en sabia tant, de toponímia, més avall parla de les dife
rents capitals (article segon) i diu, com voste ha citat: 
"Palma, la de las Islas Baleares", Palma, la capital de la 
província de les Illes Balears. Per tant, en 1833 es va 
crear una divisió provincial pero ja hi va introduir un 
element de confusió i aquí, amb tot aixo, no sabíem si 
estavem a la província de Palma -que no de Palma 
de Mallorca- o a la província de les Illes Balears -o de 
las Islas Baleares. 

En preparar la intervenció en aquesta materia 
m'he adonat d'un element que vos te ha dit, i m'alegro 
que voste l 'hagi tret, que el nom és un element fona
mental de la identitat d'un poble, d'una col-lectivitat, 
amb aixo estam perfectament d'acord, i li diré més: 
Quan un poble té una denominació vacil'lant, com és el 
cas nostre, Illes Balears, Balears, Illes -també hi ha gent 
que ha defensat que ens hem de dir Illes, ho recordam-, 
aixo vol dir que la identitat, l'element d'identificació 
co¡'¡ectiva falla, i no falla només per una imposició 
centralista sinó perque hi ha elements interns impor
tants, no hi ha un sentiment comunitari, ningú no es diu 
balear, ens deim mallorquins, menorquins, eivissencs i 
formenterers i, per tant, la denominació "balear" és una 
denominació emblematica, de tipus administratiu, de 
tipus formal, que de cara a l'exterior és comoda pero 
que de cara a l'interior no té, en absolut, un ús popular. 

En qüestió de noms, hi ha un llibre famós del 
Sr. Joan Fuster sobre aquest tema. Els noms són molt 
polemics perque darrere els noms hi ha una historia, hi 
ha uns elements de concordan<;a o d'enfrontament. 
Recordem, sense anal' més enfora, que avui veim que al 
polvorí d'Europa, que són els Balcans, hi ha un estat, 
la República de Macedonia, que no és reconeguda inter
nacionalment perque Grecia es nega que es formi un 
estat a les seves fronteres que dugui el nom d'un deis 
seus territoris, per evitar llavors moviments ( ... ), movi
ments de fronteres, etc., i hi ha una pressió tan grossa 
que ha impedit que la Comunitat Europea, practicament 
tota la comunitat internacional, reconegui aquesta petita 
república deis Balcans. Per tant, els noms són, realment, 
molt importants, són un element d'identitat, i de posar 
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un nom o un altre significa que hi ha una opció política, 
una opció ideologica, una opció col, lectiva, que va en un 
sentit o en un altre. 

El cas més espectacular és el de Valencia, el nom de 
Valencia va ser un deIs elements més explosius a la tramita
ció de l'Estatut, si Valencia s'havia de dir simplement Valen
cia, si s'havia de dir Regne de Valencia o Antic regne de Va
lencia, si s'havia de dir País Valencia, ja hi havia el proble
ma que si País Valencia volia dir que era un deIs palsos que 
formaven part deIs Palsos Catalans o no , o si s'havia de dir 
una altra cosa; al final es va fer una solució salomonica que 
va ser aquest invent de la Comunitat Valenciana, va ser una 
denominació de circumstancies. 

En el cas nostre ens trobam que les coses no són tan 
senzilles. Balears o Illes Balears, aixo esta cIar, pero és que 
al llarg de la historia aquesta denominació també ha estat 
fluctuant. A l'epoca islamica es deien les Illes -tradult logi
cament al catala- Orientals d'AI-Andalus, no es deien Bale
ars . Després de la conquesta la denominació que va funcio
nar com a element operatiu identificatiu de la nova entitat 
política que s'hi va crear era Regne de Mallorca, no Regne 
de les Balears, Regne de Mallorca. Després de la intervenció 
del Sr. Javier de Burgos amb la creació del sistema provincial 
de 1833 varem ser una cosa que, la veritat és que, amb el 
decret a la ma, no sabem que era,no sabem si era Palma o 
Islas Baleares, i es va crear una Diputació Provincial de Bale
ars, no de les IlIes Balears, més confusió, aixo vol dir que 
l'element identificatiu estava a11a. 

Jo cree, de totes maneres, després de dir-li tot aixo, 
que hem d'anar a una situació de normalitat. La denomina
ció d'aquestes illes és Balears. Voste troba que hi hem de 
posar l'element illes al davant perque queda millor, perque 
creu que és més propi, jo no tenc una opinió molt formada 
a aquest respecte pero li voldria dir que Italia no es diu ni 
Italia ni península italiana, es diu República Italiana, i que 
un país es denomini Espanya, com es denomina aquest, és 
un cas bastant excepcional. Precisament. en documentar-me 
en tot aixo he trobat que practicament tots els palsos euro
peus que nosaltres ens pensam que es diuen així com estam 
acostumats a sentir-ho per la televisió, pels mitjans de co
municació, quan anam a la denominació oficial veim que 
Alemanya és la República Federal Alemanya, que Frane,;a és 
República Francesa, que Italia és República Italiana, que 
Grecia és República HeHenica, que Portugal és República 
Portuguesa, que Malta no és Illa de Malta, és República de 
Malta i que, fin s i tot, si cercam un arxipelag, que és el que 
som nosaltres, les Filipines no es diuen Les Illes Filipines o 
IIIes Filipines, es diuen República de les Filipines. És a dir, 
aquest element illes avantposat a la denominació de Balears 
pot ser una solució, hi podem estar d'acord, pero no hi doni 
més importancia que la que té. el fet de dir Balears tot sol 
no implicaria cap opció ideologica. 

Li'n diré més, d'aixo. Un !libre escrit amb un amor 
~xtraordinari cap a aquestes illes, que va costar una fortuna 
I que va ser impulsat per un personatge que no pot mereixer 

més que simpaties, que era l'arxiduc lluÍs Salvador 
d'Austria, es diu Die Balearen -Les Balears-, no es diu 
Les Illes Balears. Per tant, una opció o una altra són 
perfectament legítimes i no tenen cap component ideo
logica darrere. 

Creim que aquesta proposició, el que voste 
pretén, en definitiva, no és entrar en discussió -crec- si 
Illes o si Balears, sinó que la forma catalana, que es refe
reix al toponim col 'lectiu i, per tant, al toponim major 
d'aquest país, que identifica el país i que és el seu 
emblema, es pugui utilitzar amb normalitat dins el siste
ma provincial espanyol que en aquest moment esta, 
excepte en el cas de Catalunya, que ja ha fet les passes 
i ho ha rectificat, dominat per un monolingüísme cas
tella que no ens va bé a l'hora d 'identificar-nos encara 
que sigui com a província. 1 en aquest aspecte li donare
m suporto 

Estam d'acord de totes maneres, ho volem mati
sar, no hi vull entrar en polemica, en absolut, que es 
mantengui la disposició addicional primera perque dins 
un context lingüístic no formal, no exactament oficial, 
no perque es posi un retol a una institució oficial, sinó 
en un literari, en un ús informal, en un ús de carrer, 
s'han de poder utilitzar altres formes de denominar les 
nostres illes, les Illes Balears, que no sigui en catala. És 
a dir, l'arxiduc va escriure el seu llibre en alemany i es 
diu Die Balearen i és absolutament logic i normal que 
aixÍ es digui perque el llibre és en alemany, i quan un 
escrigui un 11ibre sobre les Balears en frances ha d'utilit
zar, logicament, la forma francesa, perque nosaltres 
mateixos quan ens referim a tota una serie de palsos i 
ciutats europees, i hem desenrotllat en el nostre idioma 
una forma propia, no ens aniria bé que ens obligassin a 
dir Livorno en lloc de Liorna, a dir Palermo en 1I0c de 
Palerm, a dir Napoli en lloc de Napols, i aplicat al ca 
castella no podríem escriure tranquiHament Saragossa 
amb tres esses, per si en faltava una, que són les que 
duu, i l'haurÍem d'escriure amb les dues zetes que té en 
la forma castellana. 

Per tant, cree que tots estam perfectament d'a
cord que hem d'introduir la normalitat dins el sistema 
oficial pero tampoc no hem de voler que quan un parla 
en frances ens anomeni en catala perque aixo nosaltres 
no ho feim amb els altres palsos. Moltes gracies. 

(El Molt Hble. Sr. President repren la direcció 
del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Pel Grup PP-UM, té la pa
raula el Sr. Martínez de Dios. 
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EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS: 

Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Se somete 
hoy a debate de esta cámara una proposición de ley cuyo 
alcance posiblemente es más amplio que el de la simple 
normalización lingüística. 

Se han hecho incursiones por la historia y se han 
determinado fechas como claves para señalar el punto de 
partida que determine cual es la denominación más adecuada 
para lo que geográficamente se conoce como el archipiélago 
balear o Islas Baleares. 

No podemos detenernos en el decreto del año 1833, 
de 30 de noviembre, que es el que se cita por el proponente, 
por el grupo proponente. Se han hecho otras referencias 
anteriores pero también se podía ir mucho más atrás. En
tonces, si históricamente nos remontamos a la antigüedad 
podemos establecer que desde una posición geográfica ideali
zada en una línea que de norte a sur dividiese el espacio 
geográfico entre Mallorca e Ibiza, pues las islas que quedan 
a levante de esta línea, es decir, Mallorca, Menorca y Cabre
ra, se llamaban en la antigüedad Gimnesias; las que quedaban 
a poniente, es decir Formentera, la isla de Ibiza y los islotes 
adyacentes, se llamaban Pitiusas, denominación que hoy 
todavía se sigue usando. 

Hecha esta disquisición y además también una refe
rencia a lo que son los ciclos históricos en donde aquí se nos 
ha expuesto que los liberales en el año 1833 eran los centra
listas, y en realidad eran los progresistas en aquella época, 
pues, paradojas de la historia, hoy los progresistas quieren 
volver a las situaciones de determinación geográfica y de 
organización administrativa típicas de la Edad Media, en fin, 
son paradojas de la historia. 

Pero después de todo esto yo lo que quiero es entrar 
dentro de unas cuestiones mucho más técnicas en relación 
con la propuesta que hoy aquí se debate, propuesta que se 
concreta en una proposición de ley. 

El proyecto se ampara en una norma aprobada por 
las Cortes Generales, que es la Ley 3 de 1992, sino cito mal, 
pero claro, hay que tener en cuenta que esta ley se citó como 
consecuencia de que hay normas en nuestro ordenamiento 
jurídico que permiten a las corporaciones locales el cambio 
de denominación de sus respectivos territorios municipales 
y a las diputaciones proponer cambios en la denominación 
de sus provincias respectivas. 

No es este, similar, el hecho que hoy nos planteamos 
aquí, puesto que lo que pretendemos es tomar en conside
ración un proyecto de ley que se refiere a un cambio d e 
denominación por razones de normalización lingüística pero 
que, claro, se inscribe en esta cámara, dentro de unas com
petencias legislativas que tiene. Por lo tanto -y esto no lo 
afirmo, simplemente lo planteo como una duda- es probable 
que la cuestión de la ratificación posterior, si simplemente es 
una cuestión de pura normalización lingüística no fuese 

necesaria ni siquiera la ratificación por el Gobierno o 
por las Cortes Generales y que fuese una competencia 
inscrita dentro de lo que son postulados de una ac
tuación o de una actividad legislativa que está recono
cida a esta cámara. 

Lo que pasa es que todavía aquí, como se dice 
vulgarmente "hay mucha tela que cortar" y me da la 
impresión de que esta proposición de ley va a dar lugar 
a enconados y apasionados debates en ponencia y en 
comisión, y digo esto porque al amparo del texto de la 
norma que hoy se ha presentado aquí sospecho, y esto, 
claro, me lo aclarará el proponente en su momento, 
tiene ocasión de hacerlo dentro de breves momentos, si 
la denominación que pretende simplemente cambiar el 
concepto y la definición que ele la provincia se daba en 
el decreto del 30 de noviembre de 1833, referido a las 
Baleares como provincia de las Islas Baleares por pro
vincia ele les Illes Balears, si es así, pues creo que no 
hay ningún problema. Si esta proposición lo que preten
do por un lado es eliminar el concepto de provincia 
conculcando de esta manea el contenido de una ley que 
está actualmente vigente, entonces entraríamos en una 
dinámica de conflictividad mucho más grave puesto que 
también aquí se ha hablado del concepto de naciona
lismo sin determinar sus límites, puesto que política
mente es admisible cualquier tipo de postura, hasta la 
más radical dentro del concepto del nacionalismo, lo 
único que ocurre es que hay un límite estatutario que 
es el que establece la propia Constitución Española que 
organizó el Estado respetando la organización admi
nistrativa anterior a efectos políticos y de gestión en el 
estado de las autonomías, que tiene unas exigencias a las 
que nos debemos y que tenemos que respetar . 

Creo que es un error, y esto es porque, mutatis 
mutandis, se ha recogido la disposición aprobada por las 
Cortes Generales la denominación de lo que se llama, 
como en el proyecto se le llama contraseña, referido a 
las matrículas de los vehículos y que, realmente, no es 
una contraseña, es un indicativo, así técnicamente se ha 
tenido siempre por normal esta denominación, y no de 
la contraseña, para la matrícula de los vehículos que se 
haya identificado, salvo las excepciones que prevé la ley, 
que aquí también se han citado para determinadas 
provincias, es decir, las aforadas, puesto que las demás 
siempre han tenido como capitalidad la de la provincia 
y las referencias también al nombre de la provincia han 
sido las de la capital. 

Yo no sé -ya digo en estos momentos- el alcance 
que tienen estas propuestas, creo que se van a ir resol
viendo en el futuro porque nosotros tenemos la inten
ción de admitir y tomar en consideración esta proposi
ción de ley, lo que pasa es que el debate posterior dará 
mucho de sí. 

Desde luego, también es discutible que aquí la 
propuesta de cambio de denominación se base, como 
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dice el proyecto presentado, en consideraciones de tipo so
cial, dice que estas consideraciones se deben a la tradición 
histórica, cultural y literaria. La verdad es que no se puede 
compartir esta justificación o motivación de la reforma o de 
la modificación sobre esta base, puesto que aquí sabemos 
que históricamente, y se ha expuesto aquí, que las denomi
naciones del archipiélago a lo largo de la historia han sido 
variadísimas, y que la que tiene carta de naturaleza actual
mente es tan reciente como que tiene un poquitín más de 
un siglo. 

Por lo que respecta a las tradiciones de tipo cultural 
y literario la verdad es que nadie aquí, así como en otras 
regiones del Estado, es decir, de España, se han conocido a 
sus naturales por el nombre de la región, como ocurre, por 
ejemplo, con los gallegos, como ocurre con los andaluces, 
con los catalanes, con los navarros, con el nombre genérico 
de los vascos, es lucho más amplio de los castellanos, sin 
distinguir si se trataba de Castilla la Nueva o la Vieja, pues 
no ha ocurrido así aquí, aquí nunca la denominación de 
balear ha sido algo aceptado dentro de la cultura que ema
naba del pueblo, aquí, y ustedes lo han puesto siempre de 
manifiesto y lo puntualizan en cada ocasión que tienen lugar, 
diferencian la procedencia geográfica de cada uno de los 
naturales de esta provincia, y no es que se cite de vez en 
cuando, es que continuamente diferencian el hecho de ser 
mallorquín, de ser menorquín, de ser ibicenco o de ser 
formenterer. Entonces, creo que estas motivaciones no son 10 
suficientemente fundadas y que esconden otros aspectos que 
seguramente saldrán en la discusión y que es conveniente 
plantearlos para ir aclarando posturas, y de esta manera po
damos elaborar finalmente una proposición de ley que, ade
más de estar encuadrada dentro de lo que jurídicamente y 
dentro de lo que son competencias de este órgano, se puede 
realizar por si mismo y si es necesario con la ratificación 
por parte de las Corte Generale así se hará, pero también 
en unos términos de mayor rigurosidad y de mayor conve
niencia para lo que es pura y simplemente una modificación 
que se pretende al amparo de lo que es el proyecto de nor
malización lingüística y nada más. Gracias por su atención. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Martínez. En tom de replica, té 
la paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo he de comen
~ar aquest tom de replica agraint a tots els grups parlamen
taris el suport a aquesta proposició de lIei de proposició de 
llei perque, a la vista de les intervencions, sembla que sortira 
per unanimitat, després vendran les esmenes, que sera n 
objecte de discussió en ponencia i ja en parlarem deis aspec
tes més concrets, pero jo estic enormement satisfet del resso 
que ha tengut aquesta proposició de proposició de llei, que 
fa que surtí per unanimitat. 

Evidentment. la votació avui és de conjunt, i 
respecte a aixo, jo comprenc la postura del Grup Par
lamentari PSM i EEM quan diu que s'oposa a la dispo
sició addicional primera, perque considera que sempre 
s'ha de dir Illes Balears en llengua catalana, el que passa 
és que, a part de les consideracions que ha dit el Sr. 
Pons, jo també li'n vull dir una altra. Avui aquesta llei 
a les Corts Generals jo pens que té grans probabilitats 
que sigui aprovada, no hi ha d'haver majors problemes, 
pero fa dos anys no l'haurien aprovada, aquesta lIei, i li 
diré el perque d 'aixo. 

L'antecedent legislatiu d 'aquesta llei és la que he 
dit abans, la 2/92, per la qual passen a denominar-se 
Lleida i Girona les províncies de Lérida y Gerona. Hi 
va haver una poh~mica molt grossa amb aquesta llei, i al 
final el grup majoritari, el Grup SOCIALISTA, va tran
sigir i va acceptar la iniciativa de Convergencia i Unió, 
o sigui de Minoria Catalana. Aleshores, jo m'imagin que 
aquesta disposició addicional primera, que diu que habi
ta que als llibres de text en castella es pugui dir Lérida 
i Gerona, és perque és un pacte que hi ha hagut perque 
la llei sortís endavant; per tant, no ens enganyem, a
questa disposició addicional, si s'ha d'aprovar aquesta 
llei, hi haura de ser, aixo esta clar; ara, jo comprenc la 
postura del PSM i EEM, i bé, nosaltres hem optat per 
una opció més realista i que endemés, així com nosal
tres podem dir Saragossa, com ha dit el Sr. Damia Pons, 
hem d'entendre que a León puguin dir Islas Baleares. 

El Sr. Pons ha fet una exposició interessant, 
francament interessant, i jo voldria completar una mica 
l'analisi del decret de Javier de Burgos, perque encara 
té un altre aspecte que no s'ha comentat i que és curiós. 
Per exemple, a l'article segon diu: La Andalucía, diu el 
Aragón -no diu la Corona d'Aragó, diu el Aragól1-, diu 
Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Extrema
dura, Galicia, el Reino de León -aixo sí, el Reino de 
León-.. el de Múrcia y el de Valencia, i quan arriba a les 
Illes Balears no diu el Reino de Mallorca, diu Palma; és 
curiós aixo, la consideració que ens han tengut sempre, 
o sigui, sempre desgraciadament hem tengut molt poc 
pes polític, no n 'hem tengut i aquest és un decret que 
ho demostra. 

Després, al llarg de la historia, bé, alIo de l'is
lam, dei en Illes Orientals d'AI-Ándalus, jo supos que 
n'és una denominació, no li agradaria que ens diguessin 
Illes Orientals d'Espanya, vull dir que és un nom que 
denota una dependencia. 

El que sí li volia dir és que aquí hi ha tres 
possibilitats: IlIes, Balears o IlIes Balears. La possibilitat 
Illes Balears no ['he triada jo, aixo ha diu l'Estatut 
d'Autonomia, Illes Balears, no diu ni Balears ni diu Illes, 
diu Illes Balears. Per tant, des de l'Estatut d'Autonomia, 
sense analitzar més a fans els antecedents histories, bé, 
sembla que la paraula Balears ve del segle VII aC, o 
sigui que té 2.700 anys, BaHum em pareix que es deien 
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o qualque cosa aixÍ. Vull dir que és un tema que el don per 
tancat, jo no obro aquesta discussió sobre si ha de ser Illes 
Balears o Balears, que és millor? No ho sé, pero l'Estatut 
ens diu Illes Balears i coincidentment amb aixo el decret de 
Javier de Burgos diu provincia de las Islas Baleares a l'annex. 
Per tant, no hi ha aquí un anim d'entrar a veure si ha de ser 
Balears o Illes Balears, si es vol, pot plantejar-se aixo en 
ponencia, el que passa és que han de pensar que llavors hi 
ha una reforma de l'Estatut que també hi hauria de ser con
cordant després; si no, senzillament, anar a la normalització. 

Finalment, al Sr. Martínez de Dios -repetesc-, a
grair-li la seva intervenció en el sentít del vot positiu que ha 
anunciat, i dir-li que no es preocupi, que des d'aquesta inter
venció no es pretén eliminar la província, al nostre grup no 
agrada ( ... ), li agrada més la Comunitat Autonoma? de molt, 
l'únic que passa és que la província esta emparada constitu
cionalment i també el que podríem fer és demanar que 
fossin tres províncies en comptes d'una, una cosa d'aquest 
tipus, pero no ens plantejam aixo aquí, a la millor seria 
convenient demanar tres províncies, no ho sé. De qualsevol 
manera, es tranqulitzi en aquest aspecte. 

Bé, all0 de la contrasenya ho diu el Codi de Circu
lació, l'artide 233 diu: liLas contraseñas de las provincias son 
las siguientes ", a posta hem emprat aquesta paraula i no 
altra. 

Finalment, aixo que ha dit deis progressistes que 
volen anar a fórmules típiques de l'Edat Mitjana jo no ho he 
acabat d'entendre. Jo el que sí entenc és que al segle XIX 
l'esquerra era centralista, que eren els liberals, la dreta era 
regionalista, i al segle XX el nacionalismes forts són de cen
tre-dreta, més de centre-dreta que d'esquerres, que també hi 
ha digníssims i respetabilíssims nacionalismes aquí repre
sentats pel Grup PSM i EEM, pero que el vot important del 
nacionalisme és un vot que no es correspon als que eren els 
liberal s del segle XIX, sinó que es correspon a un altre vot 
diferent. Per tant, la concepcló del que és I'esquerra més 
centralista, que és el que és la dreta, continua des del segle 
XIX, i bé, jo no sé si no agrada al Sr. Martínez de Dios ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Pascual, centri la qüestió, per favor . 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sí, si. 

Les comunitats autonomes, a la millor s'estima més 
un sistema departamental com el frances, pero jo cree que a 
nosaltres ens interessa més ser una nació i una comunitat 
autonoma. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Pascual. Vistes les postures deIs distints 
grups polítics envers d'aquest debat de presa en considera-

ció, cree que podríem donar el tema per debatut si no 
hi hagués peticions de torns de contrareplica. Donam, 
ido, el tema per debatut. 

En conseqüencia, deman a la cambra si pren o 
no en consideració la proposició de llei de proposició de 
llei que es tracta?, entenc que es pot considerar presa en 
consideració per unanimitat i assentiment? Queda, ido, 
presa en consideració. 

Esgotat l'Ordre del Dia condou aquesta sessió. 
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