
DIARI DE SESSIONS DEL 
PLE 

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 

D.L.P.M. 770-1987 Fq.Con.núm.33/27 In Legislatura Any 1993 Número 67 

Presidencia 
del Molt Honorable Sr. Cristófol Soler i Cladera. 

Sessió celebrada día 24 de mar<; del 1993. 

Lloc de celebracíó: Seu del Parlament 

SU MARI 

J,- PREGUNTES: 

1) RGE núm, 1165/93, formulada per !'Hble, Diputa! Sr, Xavier Tejero i Isla, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, amb 
la formulació següent: 

"Quines gestions ha realitzat el Govern de la Comunitat amb la finalitat d 'acollir-se al projecte de dotació d'autobombes 
forestals impulsat des del 1987 per la Direcció General de Protecció Civil?" 
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Il.- MOCIONS: 

1) RGE núm. 1102/93. presentada peZ Grup Parlamentari SOCIALISTA. relativa a política del Govern en materia d 
biblioleques, derivada del debal de la Interpel'lació RGE núm. 258/93. 

lII.- INTERPEL'LACIONS: 

1) RGE núm. 461/93, presentada pel Grup Parlamenlari SOCIALISTA, relativa a política teatral a les Illes Balears. 

IV.- PROPOSICIONS NO DE LLEI: 

1) RGE núm. 460/93. presentada pel Grup Parlamemari SOCIALISTA, relativa a supon iniciativa sobre llengua catalana I 

Aragó. 

1.1).- Pregunta RGE núm. 1165/93, formulada per 
I'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero i Isla, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, bones tardes a tots. Comen<;am 
la sessió plenaria. El primer punt correspon a preguntes.pre
guntes, en concret a la 1065, que formula el Diputat Sr. 
Tejero i Isla, del Grup Parlamentarí SOCIALISTA, relativa 
a gestions per acollir-se al projecte cíe dotació d'autobombes 
forestals. Té la paraula el Sr. Tejero . 

EL SR. TEJERO I ISLA: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En 1987 
la Dirección General de Protección Civil puso en marcha un 
proyecto para adoptar de autobombas forestales a aquellos 
organismos relacionados con la conservación de nuestros 
bosques ante el crecimiento en el número y en la extensión 
de incendios forestales en territorio español. El desarrollo de 
dicho proyecto consiste en la cesión de uso por parte de la 
Dirección General de Protección Civil, mediante la firma de 
los oportunos convenios con corporaciones locales, diputa
ciones, comunidades autónomas, etc. de chasis todoterreno 
con el compromiso de estas entidades firmantes de carrozar 
a su costa los chasis con los equipamientos definidos en el 
estudio realizado por encargo de la Dirección General de 
Protección CiviL con el propósito de unificar las autobo ':-,bas 
forestales resultantes a nivel nacional. 

Ante esta situación la pregunta que hacemos al Go
vern es: IIQuüies gestions ha realitzat el Govern de la Comu
nüat Autonoma amb la finalitat d 'acollir-se al projecte de 
dotació d'autobombes forestals impulsat des del 1987 per la 
Direcció GeneraL de Protecció CiviL?" Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tejero. Té la paraula el ConseIler Sr. 
Morey. 

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

Gracies, Sr. Presicient. Aquest projecte de dota
ció d 'autobombes -que per a nosaltres esta mal denomi
nat: bombes forestals- es va establir arrar: del que voste 
ha assenyalat, peró endemés arran de l'existencia d'un 
important stok d'unitats de camions militars i la necessi
tat de proporcionar uns objectius diferents a aquests 
camions d 'aquells pels quals varen ser constrults, i es 
varen destinar finalment a la lluita contra els incendis 
forestals a causa de les grans mancances de mitjans ter
restres d'extinció per part deis ajuntaments, diputacions 
o consells insulars. 

Per tot aixo es va pensar en la possibilitat de 
carrossar aquests vehicles, per té! :: adap tar-los a unitats 
d'extinció per a incendis foresta: .). La realitat és que es 
tractava de vehicle~ pesats, amb problemes d'estabilitat; 
sempre referít, el problema d'estabilitat, en comparació 
amb el xassís, que estan dissenyats de manera inequívo
ca per a la Buita contra incendis forestals. Deiem que 
tenien problemes d 'estabilitats a l'hora d'adaptar-se a la 
infraestructura de camins forestals de les Illes. 

La Consellería d 'Agricultura, per la seva part, va 
adquirir l'any 87 un vehicle autobomba forestal de 3.200 
litres de capacitat amb dotació complementaría i va 
subvencionar el carrossat el 'un altre vehicle al servei 
d'extinció d'incendis del Consell Insular el'Eivissa i Fe 
mentera, amb el fi de millorar els mitjans d'aquella illa, 
que llavors eren bastant esc·I',SOS. 

L 'any 92 es va iniciar un altre expedient d'acl
quisició d 'un altre vehicle de les mateixes característi
ques per renovar els mitjans propis de la Conselleria. 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. Vol tornar afer ús de la 
paraula el Sr. Tejero? Té la paraula. 
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EL SR. TEJERO I ISLA: 

Sí. Sr. President, molles gracies. Según los datos que 
constan en una publicación oficial, de las diecisiete comuni
dades autónomas, cinco comunidades, entre las cuales se 
encuentra Baleares, no habían solicitado, no se habían aco
gido a este plan. Entiendo que usted no me ha contestado a 
la pregunta en el sentido de las gestiones que la Comunidad 
Autónoma ha hecho porque, como he dicho en el preámbu
lo, este plan iba dirigido a entidades locales, a diputaciones 
y a comunidades autónomas; en concreto, en Baleares se 
concedieron tres vehículos a diputaciones, en este caso al 
Consell Insular de Menorca y siete ayuntamientos. 

Lamentamos realmente que un proyecto interinstitu
cional, que más de la mitad del presupuesto de estos vehícu
los no pueda revertir en los ciudadanos ele la Comunidad , 
dado que con cierta insistencia se lamentan de falta de recur
sos entiendo que ha sido un desaprovechamiento de recursos. 
Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tejero. Vol tornar afer ús de la paraula 
el conseller? Té la paraula. 

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

Gracies. Voste opinara el que trobi; nosaltres tecni
cament trobam que era donar una sortida a un estoc de ca
mions militars, que em pareix 1110lt bé, que en el darrer 
moment es va decidir que servirien per a incendis forestals; 
resulta que sota el nostre punt de vista no hi serveixen, els 
xassÍs no tenen les infraestructures necessaries per anar peL 
nostres camins forestals; per consegüent creim que estavd 
ben decidit el que es va decidir. El carrossament de I'auto
bomba del Consell Insular d'Eivissa per part de la Conselle
ria i entenc que la Conselleria Adjunta a Presidencia va fer 
els dos de Menorca, no és aixÍ? 

EL ', R. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. 

II.l).- Moció RGE núm. 1102/93, presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política del 
Govern en materia de biblioteques, derivada del debat de la 
InterpeHació RGE núm. 258/93. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt, que corres pon a la Moció 
1102, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, rela
tiva a política del Govern en materia de biblioteques. 
Aquesta moció ve derivada del debat de la Interpel-lació 258. 
Té la paraula, en nom del grup proposant, el Oiputat Sr. 
Pons i Pons. 

Sr. Moll, por fer lectura del text de la moció? 

EL SR. SECRET ARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 

"El Parlament de les IIles Balears aCOI'da: 

Primer: Instar el Govern de la Comunitat Autó
noma que en el termini de sis mesos presenti al Parla
ment el Projecte de L1ei de biblioteques de les IIles Bale
ars. 

Segon Interessar del Govern ele la Comllnitat 
Autónoma l'anul'lació de l'acord pres pel ConselJ de 
Govern en sessió de 3 de juny de 1992 relatiu a l'adqui
sició d'un immoble situat en el carrer de Can Sales. 
cantonada Santa Creu i Porta de Santa Catalina (Palma), 
denominat Can Sales, destinat a biblioteca de la CAlB, 
per valor de 397 milions de pessetes. 

Tercer: Sol'licitar del Govern de la Comunitat 
Autónoma que inici! immediatament les gestíons perti
nents amb el ConseIl Insular de Mallorca i el Ministeri 
de Cultura per tal que la nova Biblioteca Pública de 
Mallorca sigui ubicada a la seu del ConseIl Insular de 
Mallorca, carrer Palau Reial, 1 (Palma); edifici que ma
tendria, d'altra banda, el seu caracter representatíu de la 
institució insular. 11 

EL SR. PRESIOENT: 

Gracies, Sr. Moll. Sr. Pons, té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Oiputats. En el debat 
de la moció sobre biblioteques va quedar meridianament 
ciar que des de I 'any 1983, per part deis successius titu
lars de la Conselleria de Cultura, no hi ha hagut una 
política seriosa de biblioteques. Les biblioteques són un 
heretatge deis temps passats o són obra, basicament, de 
la labor deis consells insulars respectius. 

No hi ha hagut una actuació en materia de 
biblioteques i l'element emblematic és la manca eI'una 
llei ele biblioteques que ordeni el sistema bibliotecari de 
les llles Balears que atribueixi funcions ciares i definides 
als consells insulars i als ajuntaments. 

Com sap el Sr. Conseller -ja li ho varem dir en 
el debat de la moció- , té practicament publicat en el 
Butllet{ de {'Arqueológica, organització bibliotecaria a 
la Comunitat Autonoma de les IlIes Balears, bases i 
notes preliminars per a la redacció d'una lIei de bibliote
ques, té un esborrany publicat enguany, obra de Marga
lida Rosselló, Llucia Garau i Maria de L1uc Alemany. 
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S'ha de posar fi a aquesta situació? És evident que 
sÍ. Dir-ho des d'aquest part de l'hemicicle pot ser una veu 
sospitosa, pero guan ho diu una persona qualificada com el 
bibliotecari Jaume Bover, quan en aquest escrit, "Per una 
protecció del patrimoni bibliognlfic a les Balears", descriu el 
panorama en que es troben les diferents comunitats autono
mes i fa una comparació netament desfavorable per a les 
Illes Balears: liLa majoria de comunitats autonomes disposen 
d'una llei de bib lioteques" , diu; "les comunitats autonomes, 
tant uniprovincials com multiprovincials, creen una bibliote
ca d'ambit territorial de comunitat autonoma", i conclou: 
"Davant aquest panorama la comparació amb la situació a 
les Balears servinl per a la constatació de l'endarrafl .~·¡ ent 

tercermundista -supo s que no s'ofendnl ningú avui- i de les 
aberracions administratives que s'han comes." 

Primer, no es disposa ni de llei de biblioteques ni de 
llei de patrimoni cultural. Per tant, Sr. Conseller, si veus 
autoritzades, com la del Sr. Jaume Bover i cent més que s'hi 
podrien afegir, insten que és absolutament necessihia una llei 
de biblioteques, si ja té fins i tot un esborrany publicat en el 
Butlletí de la Societat Arqueológica Lul·Ziana, sis mesos són 
un termini molt llarg -podria ser molt més curt- perque 
presentin d'una vegada per totes el Projecte de Llei de bibli
otegues de les Illes Balears en aquest Parlamento 

El segon punt ve acompanyat el'una certa música 
informativa. Avui mateix -o ahir mateix- I'arqu itecte Garcia 
Ruíz demana que no se li eocarreguin les obres de Can 
Sales. Un temps de crisi, dificultats, sector de la construcció 
al baix, fa molt de temps gue el Col·legi d'Arquitectes ha 
experimentat una caiguda en picat de les seves activitats i ens 
trobam davant una situació alla on un arquitecte anuncia, 
sense que li ho hagi demanat el Grup SOCIALISTA ni crec 
que li ho hagi demanat la majoria, que és dins una obra, dins 
un projecte, que el. costara 1.000 milions de pessetes; i aquí 
que passa? , que pass a amb an Sales? Perque, d'aixo, se 
n ha parlat molt i m'agradaría lue en acabar aquest debat, 
que sera breu pero crec que estar a ba tant ben documentat, 
tenguem les coses absolutament clares, i al fina la proposta: 
Can Sales és un frau gue ha de ser anul·lat; així de simple, 
i les dades cantaran. 

Anem per parts. 23 de setembre de 1987, una senyo
ra major, Maria Aurora de Antiso, ven un edifici vell, en 
estat practicament ja de ruIna completa, a un grup de per
sones: Lluís García Ruiz, Jaume García RuÍz (arquitectes) 
i aItres. Superfície del solar que ocupa: 1.097 metres qua
drats . Valor de la compra-venda: 9 milions de pessetes; 8.204 
pessetes per metre quadrat, si els meus escassos coneixements 
matematics no em fallen. 

Un any després aproximadament, 7 d'octubre de 
1988, es constitueix Chisto S.A., una societat, 1.200 accions, 
també impulsada per LluÍs García RuÍz, Jaume García 
RuÍz i altres, i presenten com a valor d'aquesta societat, 
fragmentat en 1.200 accions que es reparteixen entre els 
diferents socis, aporten Can Sales, valor que hi atribueixen: 
12 milions de pessetes, 1.988. 

Arribam al 92, i un vell problema que té la 
Comunitat Autonoma i que ar8 el té més gue mai per
que, a la manca de solars, S'hl na afegit una actuació 
molt dubtosa; 1 'any 1992 aguesta societat, Chisto S.A., 
ofereix pel seu compte Can Sales a la Comunitat Auto
noma de les Illes Balears, ho fa dia 23 de mar~ de 1992. 
És cL.: . no l'ofereix com a donació, un moment, ofereix 
vendre-la, aquí es dispara tot el mecanisme efica~ de la 
Comunitat Autonoma. Aquesta comunitat, de gue hem 
dit tantes vegades que quan una cosa no interessa, una 
llei no interessa, la seva tramitació s'eternitza, arribam 
a unes eleccions i decau, etc., recordin la Llei de museus, 
per exemple, o altres; o la retiren, com la Llei de sanitat. 
com es va produir una vegada, Llei del Servei Balear dé 
Salut, perdó. Pero quan interessa, quan hi ha en joc 
vertaders interessos substancials, llavors tots els mecanis
mes administratius treballen nit i dia, tot s'accelera. 

Vegem: 23 de mare; de 1992, Chisto S.A. ofereix 
Can Sales a la Comunitat Autonoma, a qui I'ofereix?, 
gui és la persona que rep aquesta oferta?, el conseller o 
consellera de Cultura en aquel! moment? No ens consta. 
S' informa a l Parlament: Podem comprar UD edifici?, 
vostes hi estan d 'acord?, que va l? 23 ele mar~ del 92 
ofelia· 6 d 'abril del 92. un arquitecte el Sr. Aleix Rei
nés, estima ja con·ecte el preu. ¡ el preu quin é ? Havia 
costat 9 milions de pessetes en el 87, l'havien valorat el 
88 per 12, que s'havlen doblat, no, hi havia hagu: ~!J1a 

multiplicació; el 92, aguest edifici, el que quedava d ·a
guest edifici, que eren quatre parets ruInoses, val 397 
milions de pessetes i l'arquitecte Aleix Reinés, actuant 
en nom de la Consel!eria de Presidencia, no pel seu 
compte, diu que aquest és un preu correcte i, és clar, 
immediatament l'hem de comprar, després li trauré el 
document, Sr. Gilet, jo aquí no venc a parlar per parlar. 

25 de maig del 92, la Direcció General de Presi
dencia, el Sr. Gabriel Godino n'era el director general 
en aquel! moment, diu que res de concursos, contrata
ción directa, per que? Pergue, és clar, a un preu de 397 
milions de pessetes hi ha molts de ciutadans que en una 
epoca de crisi -i ara hi som- vendrien molt gustosament 
un solar amb quatre parets vel!es de 1.097 metres qua
drats a una zona, de moment degradada, se la intenta 
recuperar, no eSlal11 a Jaume II1 ni al passeig Mallorca, 
ni a Son Vida estam davan t la parroquia de Santa Creu , 
alla 011 vostes, a les 12 del vespre, procurin 110 passar-hi , 
i no és la qüestió de la falta de segurelat de la qual 
acusaven al Sr Ramon Aguiló, ara al Sr. Fageda també 
hi ha dificultats per circular-hi a certes hores. 

Per tant, zona degradada, 1.097 metres q,."tdrats, 
397 milions de pessetes i acord que aixo, facultat del 
president, no de ningú més, anin\ per concur directe· 
és a dir: tu el11 vellS, jo et compr i no vull cap oferta 
més, no fos cosa que fas més barat. Aquesta és la qües
tió fonal11emal, aquesta és la qüestió fonamental, Sre . 
i Srs. Diputats, senyors del Govern, són practicament els 
mateixos. Aguest era aproximadament el tamany de la 
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factura de Can Sales quan va ser comprat en els 87 i 88, i 
vostes J'han fet tornar gros, i no amb fotocopia precisament, 
sinó amb 397 milions de pessetes deIs fons no particulars 
seus, que molt alerta hi haguessin ana1. deIs de la Comunitat 
Autonoma, perque evidentment quan el munt és més gros ' 
les parts també són més grosses. Moltes gnkies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies. Sr. Pons. Pel Grup Parlamentari MIXT, té 
la paraula el Sr. Vidal. 

EL SR. VID AL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Davant 
aquesta moció que presenta el Grup Parlamentari SOCIA
LISTA no ens estendrem amb molts de cOl11entaris, pero sí 
que n'haurem de fer alguns per justificar la nostra postura J 

el sentit del nostre vot, que sera diferent en els tres punts; 
coincideix que, per cada un deis punts, farem ús d'una de les 
l110dalitats de votació í així queda complet. 

En el primer puro' és on nosaltres creim que s'hauria 
de basar tota aquesta moció, perque esta derivada d'una 
interpel'lació, i no és que nosaltres hi estiguem d'acord to
talment, perque no creil11 que aixo sigui així exactal11ent, 
que no s'hagi fet res en la política de biblioteques, que no se 
n'hagi dut una política, de biblioteques. Pero estam d'acord 
que un projecte de llei que presentas el conseller o la Conse
lleria de Cultura, millor dit, el Govern. que és qui ha de 
presentar un projecte de llei, sobre biblioteques de les Illes 
Balears, podría ser una bona solució, sobretot per incentivar 
aquesta política, per donar-hi un cauce -per dir-ho en caste-
1Ia, no sé exactament com s'ha de dir-, una canalització 
adequada i, per tant. no hi ha cap inconvenient i, com ha dit 
molt bé ei portavet' del Grup Parlal1i~ntari SOCIALISTA 
són sis m,sos els que hi donen, ens pareix una moció, en 
aquest punt -ho torn a repetir-o dins de la moció, acceptable. 
Per tant, no tenim cap inconvenient des de la nostra postura 
neutral per donar-hi suporto 

Ara bé, en el segon punt, del qual precisament no 
crec que es pugui dir que estigui exactament derivat de la 
interpeHació de l'altre dia, a pesar que hi esta basat, vuIl dir 
que jo el relacionaria un poc més amb la compareixel1(;;a que 
va tenir lloc, també demanada pel Grup Parlamentari SO
CIALISTA fa uns dies, per explicar aquests temes, la compa
reixen¡;a de I'Hble. Conseller de Cultura. Nosaltres hi varem 
ser, varem escoltar les explicacions del Sr. Conseller, varem 
escoltar les repliques, logicament. del Sr. Pons; ens ha cridat 
un poc l'atenció que una de les bases per dir que s'havia de 
procedir així com ho demana aquest punt número dos, ho 
deia el Sr. Pons, era aquest abandó de la direcció del projec
te. Si ho die malament em corregeixin, pero crec recordar 
que precisament el Sr. Pons, en aquella compareixen¡;a, va 
dir que era una vergonya que un deis compradors dirigís el 
projecte i avui ha dit, ha basat un poc aquest punt, a causa 
que aquest senyor havia rebutjat dirigir el projecte; per tant, 
jo cree que si aquest senyor fa una cosa que eticament era 

allo que recomanava el Sr. Pons, i a la millor ha llegit 
qualque cosa a aquest respecte i s'ha estimat més aban
donar la direcció del projecte, aixo no és per basar 
l'anul'lació ni més ni manco que d 'un acord de compra 
per part del Consell de Govern. Per tant, nosaltres. en 
aquest tema, no hi entrare m a fons, fins i tot ens perme
tem, pel poc que coneixem el tema -i torn a repetir que 
el conec per la compareixen¡;a de l'altre dia- que s'hau
ria pogut comprar més barat aquest solar, mal fet si no 
el van comprar en el moment oportú, a la millor tampoc 
en aquell moment no es pensava dur a terme aquesta 
construcció, no ho sé. no hi vull entrar, en aquest tema; 
si no el van comprar, mal fet, si ara hi han de pagar 
massa, no ho sé, en aquest tema no entrare m, pero el 
que sí ens pareix és que demanar l'anuHació de l'acore! 
del Consell ele Govern ele 6 de juny de 1992 per anu¡'¡ar 
I'adquisició e! 'aquest immoble, solar o el que hi vulguin 
dir; en fi, ens hi abstendrem. 

Quant al punt tercer, sí que hem demanat 1'0-

pinió de molts de consellers del Consell Insular de Ivd
llorca i el que proposa és que aquesta biblioteca emble
matíca, com ha dit tan tes vegades el Sr. Pons, deu ser 
una biblioteca molt completa, perdonin , no la conec, 
pero pel que he sentit aquí tan tes vegades, deu necessi
tar molt d'espai. Pareix que demanar-ne la ubicació a 
I'immoble ele Palau Reial, 1, que ocupa actualment el 
Cansell Insular de Mallorca, no ens pareix encertat, 
tampoc no pareix encertat als consellers del Consell 
Insular de Mallorca en el seu vessant de consellers de la 
institució de Mallorca. Per tant, nosaltres, en aquest 
últim punt, direm clarament que no. 

Per tant, queden explicades aquestes tres mo
dalitats de votació aplieades a cada un dels punts d'a
questa moció del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Vida!. Pel Grup PSM i EEM, el Sr. 
Gomila i Barber té la paraula. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El 
nostre grup sí qu t' donara suport a la moció presentada 
pel Grup Parlaméntari SOCIALISTA, perque creim 
important la moció que avui debatem aquí. 

Quant al primer punt de l'esmentada moció , i 
ja ho varem manifestar en la interpeHació, creim que és 
necessari legislar sobre un tema del qual la Comunitat 
Autonoma té competencies, legislació que ha d'implicar 
tota l'Administració pública que té responsabilitats en 
el funcioname 't i la gestió deis serveis bibliotecaris per 
tal d'aconseguil uns serveis que satisfacin les necessitats 
de lectura, dellleure i d'informació dels ciutadans, i em
prendre mesures que permetin paHiar el gran deficit 
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d'estructura que han acumulat les biblioteques públiques de 
les Illes Balears amb una anaJisi realista de la situació actual 
i amb unes propostes que impliquin la totalitat d'organismes 
públics que, com ja he dit abans, hi tenguin responsabilitat 
i que coordinin, millorin la seva eficacia i que sigui un servei 
intercomunicat i descentralitzat. 

Quant als altres dos punts, i ja en varem parlar la 
setmana passada en la compareixen~a del conse!ler a la Co
missió de Cultura, on ja varem manifestar que nosaltres 
cn~iem que la compra de Can Sales havia estat una compra 
molt poc clara, sense una oferta pública perque els ciutadans 
que tinguessin ofertes les poguessin presentar; per tant, re
clamavem més transparencia a l'hora de comprar terrenys 
i, sobretot, si tenim en compte, com s'ha dit abans, que el 87, 
per aquest edifici, que és un solar, es van pagar 9 milions de 
pessetes i que el Govern n'ha pagat 397 en un moment de 
recessió del mercat immobiliari. Nosaltres creim que el Go
vern, amb aquesta compra, s'hauria pogut estalviar més de 
tres-cents milions de pessetes, que és quasi la quantitat que 
té l'area de cultura del Consell Insular de Menorca. A nosal
tres ens sembla que és una compra inadequada, impresenta
ble. 

Quant al tercer punt, al qual també donarem suport, 
i sobretot si tenim en compte que es vol traslladar el Consell 
Insular de Mallorca a la Misericordia, ens sembla una pro
posta assenyada, sobretot perque l'edifici del Conse!l Insular, 
com molt bé diu la moció, mantindria el caracter represen
tatiu de la institució i també tindrÍem la biblioteca pública 
ben enmig dé] case urba de la ciutat de Palma. 

Per tant, com he dit abans, nosaltres sí que donarem 
suport a aquesta moció. Moltes gnlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Pel Grup PP-UM, té la paraula 
la Sra. Ferrer. 

LA SRA. FERRER 1 BASCUÑANA: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Aquesta darrera 
decada la nostra comunitat ha experimentat un procés de 
profunda transformació i d'acostament cultural, a pesar que 
el diputat socialista que m'ha precedit ha volgut demostrar, 
sense aconseguir-ho, la política cultural catastrofista que en 
materia de biblioteques ha dut la nostra comunitat. 

Per cultura s'entén aquel! compendi de coneixe
ments, costums i formes de vida que perfilen un país, pobla
ció o comunitat. La cultura és múltiple. El seu objectiu és la 
comparació de les diverses formes d 'expressió de l'ésser 
huma i, per tant, l'enteniment de les diverses tecniques. La 
consciencia de la nostra realitat cultural és el resultat del 
coneixement historic. L'home és un ésser ansiós de conei
xements i amb la necessitat de comunicar-se; per aixo, des 
deIs temps més remots ha anat utilitzant i perfeccionant 
mitjans de transmissió, primer orals i més endavant escrits, 

amb la idea de perpetuar-se a través del temps mitjan
~ant objectes que, amb el pas deIs anys, es converteixen 
en proves irrefutables de l'existencia d'una forma de 
vida amb senyalades marques d'identitat. 

En un principi només aquelles classes més altes 
de la societat tenien accés als mitjans culturals i infor
matius. La noblesa i el clergat en l'Edat Mitjana, junta
ment amb la reialesa, eren els únics que comptaven amb 
aquest nrivilegi del coneixement de 1 'escriptura i de la 
lecturo.; mitjans que els dota ven d 'un poder suprem i de 
control sobre el poble senzill, inculte i analfabeto 

Pero ara les distancies amb aquella societat 
estamental són immenses. La cultura no és o, millor dit, 
no ha de ser un privilegi de ningú; accedir a ella és dret 
de tots els ciutadans consagrat en la nostra Constitució 
i constitueix una obligació que tots els poders públics 
han de fer possible aquest accés a la cultura. 

Estic segura que fins aquí coincidim tots els Srs. 
Diputats. Ara bé, d'una altra banda, és la concreció de 
les accions específiques que cada govern ha de posar en 
marxa per aconseguir aquest objectiu que tots compar
timo 

Per tant, en relació amb el primer punt de la 
moció, he de manifestar que el mínim que pot fer 1'0-
posició és deixar que el nostre Govern sigui qui marqui 
les pautes. Record que el conseller ja va anunciar, amb 
motiu de la interpe¡'¡ació, que presentaría un projecte de 
lIei. Per tant. tengui paciencia, Sr. Diputat, una pacien
el:, serena i raonable, perque es fa feina per tal de pre
sentar aquesta llei. 

En efecte, la Conselleria de Cultura, Educació 
i Esports, en data 15 de gener de 1993, va constituir un 
equip de feina per fer la redacció d'aquest 8\':l ntprojecte 
de llei de biblioteques, arxius i museus. Per resolució del 
conseller de Cultura es varen designar els membres de 
la comissió tecnica per a la redacció de l'esmentada !lei. 
La comissió tecnica esta integrada per llicenciats en 
dret, tecnics en biblioteques, arxius i museus. la en la 
primera reunió que mantingué elabora un calendari i 
fixa la metodologia a seguir per culminar el procés de 
redacció de tan important document per a la seva pro
tecció, la custodia i la difusió del patrimoni artístic i 
historie de les Illes Balears. 

La llei que proposau ja esta encarregada. No 
caura el Govern dins la trampa de presentar una llei en 
el termini que vós preteneu, sis mesos, i no és per ca
pritx, sinó perque volem comptar amb totes les garanti
es jurídiques i d'efectivitat que una Ilei exigeix, i que 
seran les següents: La redacció de l'avantprojecte per 
part de la comissió, la tramitació del text amb directors 
de museus, arxius i biblioteques, perque hi puguin tenir 
en compte les esmenes que considerin oportunes; la pre
sentació al Consell de Govern de la Comunitat Auto-
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noma de les BIes Balears perque, si escau, sigui aprovada i la 
presentació al Parlament de les Illes Balears. 

Sr. Diputat, volem una llei que no necessiti canvis en 
molts d'anys i per aixo no sera una llei redactada amb corr
egucles, com ara, en sis mesos, es pretén fer. 

En moltes ocasions us heu ofen per redactar lleis i 
reglaments en terminis molt breus. Tenim idees molt dife
rents de les vostres. La nostra concepció d 'allo que ha de ser 
una \Iei exigeix sempre comptar amb l'opinió deIs tecnics 
implicats en la materia que legislam. 

En relació amb el segon punt, he de manifestar-li 
que el Consell de Govern va prendre I 'acord d 'adquirir Can 
Sales. Els criteris que determinaren la compra ele Can Sales 
han estat exposats en diferents compareixences i, endemés, 
en el Parlament amb preguntes, i no els repetirem una altra 
vegada. L'actual solar de Can Sales permetra una edificació 
amb un aprofitament de 6.000 metres, aixo significa que 
superam 1.500 metres, que són els criteris proposats pel 
Ministeri de Cultura. 

El Ministeri de Cultura esta c1isposat actualment a 
gastar en la construcció de la biblioteca una quantitat apro
ximada als 800 milions de pessetes. La primera passa, per 
part de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, és 
posar a la seva disposició el solar. 

Vós, Sr. Diputat, ho voleu tot, a bon preu , centric i 
que ho facem aviat. Aixo és impossible. El Govern fara allo 
que consideri oportú, i si considera que el solar de Can Sajes 
reuneix les conelicions necessari es per situar-hi la seu de la 
biblioteca no tornara enrera. 

La Conselleria ele Cultura, Eelucació i Esports, du
rant els darrers anys, ha gestionat la cessió ele solars per 
situar-hi la biblioteca, com per exemple les gestions amb 
I'Ajuntament de Palma per situar-la en el nuc1i antic o en les 
estacions. Algunes solucions comportaren un termini molt 
llarg el 'execució i altres no eren en absolut viables. Avui la 
so lució més adequada que considera el nostre grup, PP-UM, 
és Can Sales. 

Finalment, en relació amb el terler punt, vos he ele 
fer evielent que no tocau amb els peus aterra, per que no a 
l' Ajuntament, al Bisbat, a la Seu, a la Misericordia o al Go
vern militar de les avingueles? Les pro postes que presentau 
són inviables i, sobretot, si m 'ho permeteu, absurdes. Voste 
creu que poelría cedir el ConseIl Insular la seva seu, com 
voste ha dit, emblematica, per fer-hi una biblioteca pública? , 
creis que el regalara? No el regalara , si l'ha ele fer pagar, 
voste que creu que val? Si vostes creuen que Can Sales és 
car, que ere u que val el Consell Insular ele Mallorca?, és que 
vostes volen eleixar ele ser consellers?, on vol que anem no
sal tres? Hi anam cada dia. Jo cree, sincerament, que el tercer 
punt no té ni cap ni peus. 

De totes maneres a cap punt direm que sí. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. F errer. En tom ele replica, el Sr. 
Pons té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Si alguna 
cosa no em manul de Can Sales és informació: eI'aixo, 
no en tenguin cap elubte. Fins i tot, jo que no he fet un 
negoci mai en la meva vida ni he comprat més que ... , 
bé, tampoc, perque el va comprar la meya elona, el pis 
on vivim, m'he permes fer un petit soneleig immobiliari 
i els eliré el següent: Dins I'area elel casc historie, l'area 
centrica ele Palma (case antic, zona d'Hisenda, pla~a 
d'Espanya, Jaume I1I, passeig Mallorca), en mirar dife
rents ofertes immobiliaries d'avui , no del 87, eI'avui , he 
sumat 1.027 metres quadrats d 'edificació, aixo vol dir 
cinc pisos i un atic, 1.027 me tres quadrats edificats en 
aquestes zones valen 145'5 milions de pessetes; és a dir, 
cinc pisos i un atic, 1.027 metres quadrats, 145'5 milions 
ele pessetes, surten a un poc més de 142.000 pessetes el 
metre quaelrat. 

Can Sales, un solar en ruInes, situat a una zona 
encara degradada -ja veurem si se la restaura i com va-, 
1.097 metres quadrats de rUInes, perque hi hauran de 
fer feina per netejar-Io , i en sortiran restes histories, 
alerta; ja tendrem les obres aturades, és ciar, hem de 
coneixer l'arqueologia de Palma, Palma és una ciutat 
ocupaela des de l'epoca romana i des de l'epoca prehis
torica, i que ha passat quan han fet excavacions, just 
aquí al costat? Vagin al costat de l' Ajuntament, vagin a 
l'Estudi General, obra aturada i immediatament el cost 
per amunt. 

Can Sales, 1.097 metres quadrats, 397 milions de 
pessetes , valor per metre quadrat 361.000 pessetes, més 
o manco. Pero alerta, als 397 milions hem d'afegir, jo 
seré més realista, hi posarem 1.000 milions de pessetes, 
perque els 800 no bastaran, ens situam practicament en 
1.400 milions ele pessetes, que si s'eelifiquen en les dife
rents plantes uns 5.000 metres ens sortira a 280.000 
pessetes el metre quadrat. És a dir, exactament, practica
ment, el doble de les edificacions que avui estan ofertes 
en el mercat, 280.000 pessetes per metre quadrat, men
tre que aquestes se'n van a unes 142.000. 

Comprenen per que és que Can Sal s no s 'a
guanta?, per que és que demanam l'anul'lació de I'acorcl 
ele Govern de 3 ele juny del 92? Perque aixo és un frau, 
fet amb la llei a la ma, pero aixo no s'aguanta enlloc. Es 
varen eliminar els competidors cercant una cosa única; 
se'n va accelerar el procés, que des de dia 23 de mar~ a 
elja 2 ele juny tot va estar acordat, tot va estar fet, tot va 
estar pactat. Aixo és un acorel? Aixo és un "compongo· 
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com unes cases, i és ciar que sí. Per que és que plega I'ar
quitecte? Perque I'han enganAat, ja esta, no hí ha res més, 
no hi ha cap arquitecte avui en dia amb les dificultats de 
feina que hi ha que renuncil a participar en una obra de 
1.000 mílions de pessetes, aixo és així de ciar. És a dir, Can 
Sales és una mostra més -i en van moltes- de com no s'han 
ele fer les coses, de com no s'han d'usar els fans públics, c1cc 
com una obra que podria valer ",1 preu normal, el preu que 
hi ha en el mercat, es converteix en un cost duplicat o multi
plicat. 

És molt simptomatic que, amb les afirmacions que es 
fan aquí, i aquí hi ha el document pertinent, i si no, que 
surtin a fer el debat pertinent, no surti ningú elel Govern que 
va participar en aquesta operació, perque no hi és i perque 
ha procurat no se " hi, molt alerta. 

La pro posta del Consell Insular de Mallorca és una 
proposta absolutament realista, jo no par! per parlar, he 
mirat els planols, he mirat els metres, he mirat les arees que 
es poden reservar (I'area de plenari, I'area de presidencia), 
i les cinc plantes que té l'edifici a diferents nivells donen 
suficient per situar-hi la biblioteca. Que passaria? Passaria 
que no hi hauria negoci, evidentment, no hi ha 397 milions 
ele pessetes en joc, aixo és així. Hi hauria un acord entre 
institucions, cosa que pareix una aberració en aquest país, 
perque les instítucions, fins i tot quan totes són governaeles 
pel Partit Popular, tampoc no es poden d'acord. El Consell 
ele Mallorca, que ja ha tengut una biblioteca a dins, la biblio
teca que ara esta evidentment ampliada a la Misericordia, 
compliria una funció, estaria ben ubicat. luna altra cosa, no 
haurien de comprar solars, el Ministeri de Cultura ens faria 
una obra, esta disposat a gastar 800 milions de pessetes, que 
gastant 800 milions de pessetes esta perfectament acabada 
I'obra ele dalt a baix i el Consell Insular no ha ele perelre cap 
titularitat perque, senzillament, és un acord que permet que 
una institució faci unes obres per una altra i que aquesta 
biblioteca ele titularitat estatal, amb més de cent-cinquanta 
mil volums, per aixo demanava quin tamany tenia, és una 
biblioteca realment immensa, estaria perfectament situada, 
perfectament equipada i la Comunitat Autonoma i el Consell 
Insular no hi hauríen hagut de posar ni una pesseta. 

Pero quan es volen gastar 400 milions de pessetes, el 
que interessa és gastar-los. Per qualque cosa he mostrat la 
fotocopia i I'he dividida, per ser prudent, en dues, no sé si 
n'hauria d'haver fet més bossinets. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. En torn de contrareplica, Sra. 
Ferrer, té la paraula. 

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA: 

Sí, gracies, Sr. President. Sr. Pons, aquí no hi ha 
cap negoci, voste veu bubotes, pero d'on ve no m'estranya 
que les vegi, nosaltres no les veím, les bubotes; aquí no hi ha 
cap negoci ni hi ha cap frau, si voste considera que és un 

frau no és aquí on I'ha de denunciar. De totes maneres, 
aBo que li he dit, continua m mantenint que Can Sales és 
el lloc més idoni, és el lloc més centric, és el lloc alla 
on hi ha els metres adequats per poder-hi fer la bibliote
ca, i pens que el fet important per al ciutada és fer la 
biblioteca, on? No ho sé, pero de moment tenim Can 
Sales. 

Quant a I'arquitecte, efectivament, quan esta
vem en comissió voste va dir: L'arquitecte ara fadí el 
projecte i ara fara el projecte; li varem dir que no hi 
havia cap projecte, ningú no en va parlar, i a més, el 
conseller li va dir: No sabem qui fara aquest projecte. 
Vostes no li ha han demanat, aixo, pero nosaltres tam
poc no Ji hem demanat que no deixas ( ... )fer aquest 
projecte, ha demani a ell, que les seves raons tendra, 
aixo ja no ha sé. 

Quant al Consell de Mallorca el que li puc dir 
és que el presielent del Consell de Mallorca té uns altres 
plans per al que és la seu del Consell de Mallorca. Voste 
sap que hi ha un projecte que a la Misericordia, on 
varem dur, efectivament, la biblioteca, perque no cabia 
aquí, la varem engrandir i esta en els baixos de la Mi
sericordia; a la Misericordia, amb temps, hi aniran les 
oficines aelministratives i la presidencia elel Consell 
Insular, i el president té en projecte fer una gran pina
coteca on hi ha la seu, com voste sap, al Conselllnsular, 
tenim grans obres, que cree que també han de ser expo
sades perque el ciutada les pugui veure. Res més, aixo 
és tot Sr. Pons. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Ferrer. Acabat el debat, passarem 
a la votació de la moció. Es fara la votació per separar 
a cada un dels punts. 

Passam a votar el punt primer del text de la 
moció. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen 
posar elrets, per favor? Gracies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es 
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

r\bstencions? No n'hi ha. 

27 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. 
Queda rebutjat el punt primer. 

Passam a la votació del punt segon. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es 
valen posar elrets, per favor? Gracies, poden seu re. 
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Sres. í Srs. Diputats que s'abstenen? Gracíes, poden 
seure. 

24 vots a favor, 30 en contra, 3 abstencions. Queda 
rebutjat el punt segon. 

Passam a la votació del punt tercer. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

24 vots a favor, 33 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjat el punt tercer del text de la moció i, en conseqüen
cia. tota la mocíó. 

I1I.l).- InterpeHació RGE núm. 461/93, presentada 
pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política 
teatral a les Illes Balears. 

EL SR. PRESlDENT: 

Passam al tercer punt ele l 'Ordre del Dia, que cor
respon a la Interpe¡'¡ació número 461, presentada pel Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política teatral a les 
llIes Balears. Té la paraula, en nom del grup interpeHant, el 
Diputat Sr. Pons i Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Avui mateix, en 
lIegir una publicació inscrita dins un nacíonalisme bastant 
beHigerant, per tant, molt crític amb el Partit Socialista i 
per tant gens sospitosa d'abonar les tesis del nostre grup 
parlamentari, que és la revista El Mirall, hi he trobat un 
article que realment ha vengut com anell al dit per a aquesta 
interpel'lació relativa a política teatral -política teatral, si 
n 'hi hagués- de la Comunitat Autonoma ele les llIes Balears 
via Consellería de Cuitura, EducaCló i Esports. Aquest arti
ele, signat per Vicen',; Calonge, es titula -tÍtol ja significatiu 
en materia de teatre- "L:: darrera comunitat de l'Estat espa
nyol". Diu -paraules textuals- que "veritablement és una 
vergonya que les Balears siguin la comunitat autonoma de 
l'Estat espanyol que menys doblers inverteixi en el camp 
escenic". l jo, que no tenc molta memoria, pero record que 
en els pressuposts vare m dir al conseller, al Sr. Bartomeu 
Vidal, de vida breu dins la Conselleria, que els pressuposts 
són una radiografia, és aquella fotografia que un s'ha de fer 
cada any, que no hi valen cortines de fum, perque els núme
ros canten. Ens varem trobar que la política teatral dins els 
pressuposts practicament no existeix. 

És molt bo de fer a uns pressuposts, i ho varen fer, 
posar tot un davantal el 'intencions, de grans projectes, de 
magnífiques intencions, pero que a I 'hora del números no 
sortien. Que diu el programa ele protecció, promoció i difu-

sió de la cultura? Diu: "La promoció de la cultura es 
desenvolupara fonamentalment en aspectes de divulga
ció i foment, a tots els ambits i nivells -només un pam-, 
de manifestacions culturals relacíonaeles amb el tema elel 
!libre, la tercera eelat, música, teatre i exposicions"; de 
varietat, que no en falti, no sé que té a veure la tercera 
eelat amb el teatre pero així ve en els pressuposts. 

1 un que és bon aHot i que cerca a veure si pot 
trobar qualque cosa on aferrar-se troba protecció, pro
moció i difusió de la cultura, que parla de foment i 
animació teatral, i continua llegint, perque encara no ha 
sortit cap número, i a la fi troba -pagina 144 i següents 
elel pressupost del 93- una cosa que es diu Conservatori 
ele música, elansa i art elramatic; el dramatisme eleu ser 
que alla dins, de drames. comedies i sainets, si:"n fan 
molt pocs. Per tant, lIevarem els 277 milions del Conser
vatori perque alla, el'acte escenic, no se'n fa res. 

Continuam cercant elins aquest pressupost i 
arribam a la pagina 195, a la fi hi trobam aixo del fo
ment i animació teatral, que té uns objectius realment 
ambiciosos: "Promocionar el teatre professional i ama
teur no comercial, d'interes públic i de qualitat, crear les 
condicions tendents a millorar progressivament el nivel! 
i la formació deis integrants el 'aquesta activitat i possibi
litar el reciclatge deIs membres d 'aquesta professió 
-intencions magnífiques-. consolidar I'establiment d 'un 
circuit estable, aconsegull1t la dinamització i estímul del 
teatre i I'aprovament d'aquesta manifestació cultural al 
públic." 1 encara més: "Realització de circuits itinerants 
de teatre, subvencions a grups, dotació ele locals, realit
zació de cursos, coproduccions." 1 un ja es pensava que 
havia entrat dins els estudis ele la Warner Bros., que aixo 
seria una cosa de Samuel Brol1ston en producció deis 
deu manaments teatrals, perque tantes intencions, el 
pressupost, el que va dur a la ruIna el Sr. Samuel 
Bronston duria a la ruIna la Conselleria, pero a l'hora 
deIs numerets paguen a 195 -ah!, sempre hi trobam la 

paga. 

Totes aquestes intencions, tota aquesta tramoia, 
totes aquestes coproduccions, etc., que valen? En total 
tenim 32 milions de pessetes, 32 milions per a totes les 
Illes Balears i per a tat un any, no per fer una obra de 
teatre, per a tot un any. 1 ja arribam a les rebaixes, per
que si no, se sol aprovar a final el'any i és hora ele fer 
rebaixes, hi ha 5 milions que volen immediatament per
que es ventilen en inversions ele caracter immaterial, per 
tant, en queden ja només 27. 

Amb aquest 27 milions ele pessetes hem de fer 
tata aquesta tramoia que hi ha anunciada als pressu
posts. Amb aquests 27 milions de pessetes hem de fer 
teatre a les Illes Balears. Aquí no hi ha política teatral 
ele res, ni el 'actuació sobre els centres, les arees o els 
espais físics del teatre ni sobre activitats teatral s ni 
edicions de teatre; aquí no hi ha política teatral, perque 
recordem -i ho direm una vegaela més- que la Conselle-
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ria de Cultura, Educació i Esports és un area marginal de la 
Comunitat Autonoma. DeIs pressuposts de la Comunitat 
Autonoma, 48 mil milions de pessetes, la Conselleria de 
Cultura només n'obté 3.046, és a dir, un 6'1%, i el teatre 
només obté, d'aquests 3.046 milions de pessetes -seré gene
rós, hi posaré el 32, hi posarem les inversions immaterials
un l' 1 %; i si el situam a nivell de pressupost de Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears únicament representa, el com
promís pressupostari, que és el compromís real, allo altre 
és literatura, i barata, set amb deu mi¡'¡essimes del pressu
post de la Comunitat Autonoma de les IIles Balears. 

Aquest país nostre ha tengut una literatura digna, ha 
tengut un teatre de caire popular, religiós i prora, que ha 
durat fins temps actuals, encara hi ha actors de molt impacte 
sociologic, hi ha hagut esfor~os per crear un teatre literari 
més digne, es fan petites coses de teatre experimental amb 
moIt el'esfor'S i molta voluntat, pero la Comunitat Auto
noma, en tot aguest procés, ni hi entra ni hi surto Aquests 
esfor~os, o be impliquen sacrifici de particulars, suport el'en
titats de credit, ajuntaments, consells insulars, pero la Co
munitat Autonoma, a part el'una miqueta ele literatura pres
supostaria, no té política teatral. 1 no tenir política teatral 
és tenir un altre forat més dins l'area de cultura. 

Aquí hi ha hagut autors i actors de teatre el'una 
certa rellevancia, pensem en Lloren'S Villalonga, no només 
és un autor de novel·les, sinó que és un autor teatral impor
tant, molt important dins la literatura catalana, i :,i volen 
cercar-ne exemples més populars hi ha en Pere Capella, en 
podríem treure exemples menorquins i eivissencs. 

La Comunitat Autonoma avui, dins el teatre, no 
significa absolutament res, no té projecte; el problema no és 
que no hi hagin fet res. el problema és que no hi ha projecte 
ele futur. Ens agradaria, Sr. Conseller, que ens ho desmentís, 
que ens ho corregís, si ho pot fer, i ens alegraríem aquesta 
visió pessimista, perque nosaltres llegim els pressuposts, uns 
pressuposts que es limiten en un any a 32 milions o a 27 
milions, mé~ realista, d'impuls teatral després de fer molta 
literatura pero, de teatre, crec que en tot cas, com no en faci 
la Conselleria, no veig que hi tengui altre projecte. Moltes 
gracies. 

(L'Hble. Sr. Vicepresidem segon substitueix el Moll 
Hble. Sr. Presidem en la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. 
ConselIer de Cultura, Educació i Esports. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 
1 ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Política teatral, 
interpel·lació. Jo no voldria fer una petita introducció d'alIo 
que és la política teatral ele la Conselleria, que hi ha estat, 

hi és i hi sera. Pero jo crec que el Sr. Diputat, i no 
m'agradaria ofendre'l, pero ja ha fet el teatre tan bé que 
totes les elietes i tot el pressupost ja se'n poden anar, és 
un comic el que ha fet i, per tant, amb totes aquestes 
coses ja no sé, no és seriosa la política que pugui expli
car. Un comic abans i ara i, per tant, si aixo és teatt-e, 
no és la política d 'aquesta conselleria aquest tipus Ó'-' 

teatre que voste ha feto 

Anem a a1\o que és seriós, que és allo que fa 
aquest Govern i allo que fa aquesta conselleria. 

La política teatral es basa en tres punts con
crets Un consisteix en estudiar i concretar quin és el 
nostre patrimoni teatral, quin és el nostre patrimoni 
teatral. Com sempre, ens movem dins una sistematica, 
dins una metodologia correcta, rigorosa, sense fer teatre, 
sinó fent política teatral. 

Per tant, aquest patrimoni teatral es basa en tres 
punts concrets: quins són els espais escenics que tenim 
-teatres i altres espais-, quins són els grups de teatre, els 
autors i obres de la nostra comunitat i on son. 1 tot aixo 
no tan soIs ho hem fet sinó que també ho hem publicat, 
i quan es diu que no hi feim res, resulta que sense fer-hi 
res tenim 155 autors teatrals, que amb aquesta política 
ele promoció i estimulació que feim tenim 63 grups 
teatrals, tenim més de 100 espais escenics, com són 78 
a Mallorca, 14 a Menorca, 15 a Eivissa i 1 a Formentera, 
i aixo com qui no fa res. Per tant, el primer punt és 
concretar quin és el nostre patrimoni teatral, fer un: 
especie de mapa concret eI'on són aquests escenaris, on 
són aquests autors, on Sé·; '"] les seves obres i quines són, 
perque a partir d'aquí, d'una manera transparent i 
clara, sapiguem exactament on estam situats i quíns són 
els grups que tenim a efectes no tan soIs d'ajudes sinó 
eI'intercanvis i que tothom hi pugui participar, perque 
S0111 així d'honests i de clars en aquest Govern. 

Segon punt. No tan sois es tracta de fer estudis, 
no tan sois es tracta ele fer censos, sinó també d'un 
programa de projectes i realítzacions, i fixi's bé, quants 
ele projectes i quantes realítzacions hem fet el'una ma
nera organitzada? Primera, organització de cursets per 
a actors, és a dir, program es de perfeccionament, de 
reciclatge deIs propis actors, voste no necessita ja aquest 
tipus de programa i de cursets, ja hi ha nascut, jo cree 
que aixo és una qüestió de tipologia, voste és actor per 
naturalesa, Sr. Damia Pons. Segon, posada en marxa de 
circuits itinerants de teatre, circuits itinerants, ele tal 
manera que, en coHaboració amb els ajuntaments, el 
que feim és apropar, acostar, les representacions tea
trals, els grups teatrals, a tots els pobles, a tots els mu
nicipis de les IlIes Balears i així afavorir que aquest grup 
de teatre d 'afeccionats puguÍ representar les seves obres 
a eliferents indrets ele les nostres illes, de Menorca, d 'E
ivissa, de Formentera i de Mallorca; aixo és fer realit
zacions i no teatre. Tercera. la concessÍó de subvencions 
i el 'ajuts -ja li die, no sé si ja n 'hi haura prou, amb 
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aquests dietes que hem gastat amb aquest teatre que voste ha 
fet-, allo que en quedi, el 'aquestes sllbvencions i ajuts, per 
posar en escena les obres, obres en la nostra llengua, referi
des a la nostra cultura per part d'agrupacions teatrals pro
fessionals i no professionals. 

Per tal' organització de curset, perfeccionament, 
programa de pe l feccionament, programa de reciclatge per a 
actors; circuits itinerants per acostar el que són aquests grups 
teatrals als pobles, als eliferents inclrets de les Illes Balears; 
concessió de subvencions i ajudes; foment d'intercanvis amb 
aItres comunitats, no ens conforma111 amb perfeccionar el 
que tenim, sinó que, com que el que tenim és bo, el duim a 
aItres comllnitats, hi tenim un intercanvi d 'experiencies, per 
aixo s'ha fet un programa a posta per a aixo; finalment con
venis amb grllps teatral s professionals, en aqllest cas per 
professionals, per posar en escena estrenes d'aquests grups 
professionals. Aixo és una mica el programa de ;' rojectes i 
realitzacions. 

En tercer lloc em referesc a la elotació d 'infrastructu
ra, infraestructura, modernització i adequació del que ja exis
teix. ]a que tenim un diagnostic molt cIar de quin és el nos
tre patrimoni, ja que tenim un projecte de realitzaciom. 
també tenim un programa cle clotació d 'infrastructura i mo
dernització que, enguany precisament, ha suposat dos ajuts 
importants que han permes la creació cI'un nou espai teatral, 
la creació d'un nou espai teatraL i la modernització d'un 
altre ja existent. 

Aquesta és, entre altres coses, el 'una manera ,~·nncreta 

i sen se fe . 1media ni teatre, la política consistent, ¡¡gorosa 
i forta d'aquest Govern. Moltes gracies. 

(El Mole Hble. Sr. President repren la direcci,~ del 
debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rotge : . Per fixar-ne la posició, pel Grup 
Parlamentari MIXT, té la paraula el Sr. Peralt 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

SÍ, gracies, Sr. President. Seré molt breu per dir que 
basicament," el fons d'aquesta interpel'lació, és a dir, e: 
fons d'aqueste; interpel'lació és que hi ha una escassÍssima 
política teatral per part de la Conselleria de Cultura perque 
hi manca pressupost; evidentment. hem de dir que sí a a<;o 
perque amb 32 milions poca cosa es pot fer. ]0 crec que 
aquesta funció de coHaboració amb altres institucions no és 
el que correspondria a un govern, sinó, és més, en tot cas, el 
que correspon a entitats, a societats que estan dedicades a 
aquestes activitats teatrals a les diferents illes i, evidentment, 
són elles les que cerquen la col'laboració conjuntament amb 
els consells insulars i els ajuntaments, i moltes vegades des 
deis propis consells insulars, que cerquen aquestes 
col'laboracions per poeler dur endavant una certa política 
teatral que mai no arribara a ser allo que en realitat voldrí-

em que foso Per tant, crec que no és aquesta la funció 
que corres pon a la Conselleria de Cultura, cercar altres 
institucions que hi col'laborin, sinó que per a a<;o ja n'hi 
ha que ho fan i crec que, dins del que poden, ho fan 
més o manco ben feto 

Per tant, el que hauríem ele demanar-nos és 
que, el'ara endavant, una vegada debatuda aquesta inter
pel 'lació, ele la qual suposam que sortira una moció, que 
en el seu moment la debatrem i en prendrem part en la 
votació, vagi per enclavant que si va en la línia d 'incre
mentar aquest pressupost i aquesta participa ció ele 
Conselleria de Cultura, aquesta participació del Gove; 
en incrementar 1 'activitat teatral i, per tant, també incre
mentar els pressuposts en aquesta direcció, evielentment 
'li haurem donar el supon en el seu momento 

Per tant, hi ha una coincidencia que és molt 
minsa la quantitat que s'hi destina i que amb a<;o es fa 
una política teatral, no m'atreviria a dir que no n'hi ha, 
pero és molt pobra, perque a<;o seria com dir que no hi 
ha cultura en aquesta comunitat, també si el pressupost 
i les activitats culturals són mot pobres i, com han dit 
moltes vegades, els pressuposts d'aquesta comunitat 
també, per les moItes activitats que s'haurien de fer, els 
consideram molt petits i em sembla que una cosa va en 
relacíó amb I'altra. 

Per tant, en línies generals, totalment d'acord 
amb I'esperit el'aquesta interpel·lació. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari 
PSM i EEM el Sr. Gomila i Barber té la paraula. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, La 
manca de política teatral en aquesta comunitat autono
ma per a nosaltres és palesa, només mirant, com s'apun
tava abans, el pressupost de la Comunitat Autonoma per 
a aquest any, més de 30 milions destinats a aquesta ma
teria, i sense una política global de promoció i creació 
teatral, amb la gran quantitat de grups no professionals 
que tenim a les illes que tenen vertaeleres dificuItats per 
assajar i per estrenar les seves obres per manca d 'espais 
destinats al teatre i pe! cost economic que su posa posar 
en escena una obra teatral i, és clar, entrar en els cir
cuits que abans esmentava el Sr. ConselIer ja és difícil 
perque no hi ha una ajuela previa í s'obliga a tenir una 
obra estrenada I'any anterior. Molt Higat a aquest pro
blema nosaltres creím que també n 'hi ha un alu-e que 
també és important i és que en aquest moment a les 
IIles ja hi ha estueliants de batxillerat que fan el batxille
rat artÍstic -o que faran el batxillerat artÍstic- i a I'hora 
ele seguir la seva especialització, a més que hauran d 'a
nar a centres especíalitzats ele fora ele les IlIes, després, 
les possibilitats per dedicar-se professionalment a allo 
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que han estudiat en aquestes illes creim que sera vertadera
ment difícil. 

Per altra part, la Comunitat Autonoma de les Illes és 
una de les comunítats que menys recursos dedica al teatre, 
molt per davall d'altres comunitats amb menys recursos que 
la nostra i que tenen en funcionament centres d'art dramatíc, 
que funcionen amb una política teatral global que contempla 
des de i" posada en escena de obres fins a la formació deIs 
actors, pero una formació reglada i constant, i no fent alguns 
cursets esporadics i puntuals que no van lligats a un proble
ma més ambiciós, perque aquests centres han de ser establi
ments de creació i de difusió teatral, fins i tot, si és possible, 
amb una companyia teatral estable que ofereixi teatre d'alta 
qualitat. 

Nosaltres creim que en aquesta política teatral s'hau
rien de contemplar tots aquests aspectes, des de la formació 
reglada, juntament amb cursets esporadics, suport als grups 
que ja tenim i milIorar-ne molt més la infraestructura; és a 
dir, una xarxa teatral que disposi d'scenaris concertats a 
Palma, a l 'ínterior de Mallorca i a la resta de les altres illes. 
Establir també una política d'ajudes a les companyies tea
trals estables que ja tenim aquí, a Balears, í a les companyies 
que només funcionen per projectes molt concrets i no de 
manera regular. Per a¡;o nosaltres creim que, amb un pressu
post en política teatral que no arriba a 30 milions de pesse
tes, és impossible realitzar aquesta política teatral digna de 
qualsevol país desenvolupat com és el nostre. El fet més 
trist no és que no hi hagi política, el més trist és que nosal
tres creim que no hi ha voluntat perque hi hagi política 
teatral. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Pel Grup PP-UM, Sr. Coll 
Al·les, té la paraula. 

EL SR. COLL 1 AL'LES: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El nostre 
grup, davant aquesta interpe¡'¡acíó sobre política teatral a les 
llles Balears, i després d'haver escoltat la documentada ex
posícíó que sobre aquesta materia ha fet 1 'Hble. Conselleria 
d'Educació, Cultura i Esports del Govern, donant per des
comptat que a aquesta interpeHació seguira una moció en el 
mateíx sentit, no entrarem amb més profunditat en el tema 
per no repetir els mateixos arguments. Vagi per endavant el 
nostre suport a la política teatral de la Conselleria i sapiga 
també, Hble. Conseller, que seran molt ben rebudes totes les 
accions que tenguin com a finalitat ampliar-la i millorar-la; 
no dubt que dura a terme -tot és millorable en aquest món-, 
dins les possibilitats economiques de la seva conselIeria, la 
xarxa d 'actuacions en política teatral a totes les illes, tant a 
Mallorca com a Menorca, Eivissa i Formentera. 

Esperam, per tant, la moció per incidir més en el te
ma i no és que ens faltin ganes d'entrar-hi avui, sobretot 
coneixent més, a Menorca, el món teatral, jo vol dría posar 

com a mostra que dins les Balears, concretament a Ciu
tadella ele Menorca, tenim un deIs premis de teatre més 
importants d'Espanya, el premi de teatre Born. No és 
tan negre el panorama, a tots ens agradaría que fos 
milIor ja que no dubtam que, a tots, el que ens ínteressa 
és millorar el grau de cultura de les nostres ilIes, deIs 
nostres ciutadans i no dubtam tampoc que el teatre en 
forma part, d'aquesta. Per tant, a l'espra de la moció, 
moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Coll. En torn de replica, el Sr. Pons 
té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Hem de tenir 
les coses clares, no ínterpeHam sobre la situació teatral 
ele les Illes Balears, no interpeHam els quí escriuen de 
teatre ní els ajuntaments que ajuden el teatre, ni els 
consells insulars, que també l'ajuden, sinó que inter
pel'lam l'area de Govern que té com a competencia 
exclusiva a nivel! d 'Illes Balears, dins l'area de cultura, 
el tema d'espectacles, dins elll'espectacle teatral amb les 
seves diferents formes. 

Quan feim balan~, quan anam als pressuposts, 
no he parlat del 92, que seria parlar del passat, he parIat 
del 93, del que s'ha vengut fent enguany, ens trobam 
que hi ha 32 milions menys 5, és a dir, 27 milions de 
pessetes, i aixo és el que hi ha. Fer un inventari deIs 
teatres, d'acord, esta fet, se sap que hi ha tants d'autors, 
tants de grups teatrals, que hi ha una distribució de 78 
a Mallorca, 14 a Menorca, 15 a Eivissa i 1 a Formentera; 
escolti, és com si em digués que en política de patrimo
ni tenim inventariades totes les possessions de les Illes 
Balears i n 'hi ha 7.443 de tantes hectarees, aixo no és 
patrimoni, aixo és simplement prendre estat de la qües
tió, pero, i ara que ja se sap aixo, que es vol fer?, que 
es projecta fer, Sr. Conseller? Tenen programes i tenen 
una cosa moIt ambiciosa, em quantifiqui cada una eI'a
questes activitats i les rialles se sentiran d 'aquí fins al 
cap de Formentor, perque amb 27 milions de pessetes 
ja em dira quins cursets, quins circuits, quins intercanvis, 
etc. 

Jo puc tenir una certa capacitat teatral, pero és 
que voste m'ha superat ja en 24 hores, perque jo al 
menys intent que les meves actuacions, que les meves 
afirmacions, estiguin emparades; a mi, els números no 
em quadren i voste, Sr. ConseIler, estic segur que ha 
tengut la prudencia de no fer-Ios, perque si els hagués 
fet ja no seria teatre, ja seria una autentica cortina de 
fum; si jo faig teatre, Sr. ConselIer, voste em pareix que 
vol fer miracles amb aquest pressupost i no veig que 
encara tengui la gracia divina. 
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Per tant, Sr. Conseller, hi hama una moció, hi haura 
,¡l.es pro postes positives, que ens mourem dins les possibili-

1.lts real s que té la Comunitat Autonoma per poder actuar, 
ja sabem perfectament que són limitades, pero pensi una 
cosa, la primera cosa que s'ha de fer per poder actuar en 
qualsevol camp cultural és el tema de coordinació institucio
nal, si no hi ha una actitud ele col'laboració amb entitats 
privades, amb ajuntaments, amb consells insulars, no es pot 
fer una labor efica'5. Jo estic content, entre altres coses, que 
aquesta interpel'lació hagi servit. no sé si servira per millorar 
el teatre, pero al menys hem convertit el Sr. President de la 
Comunitat Autonoma en un assessor en materia de cultura. 
Vull pensar, Sr. Conseller, que el Sr. President a la fi ha 
oblidat aquella frase que va dir un clia clins aquesta cambra 
i que avui tendré la prudencia ele no repetir-la. Moltes gnki
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Torn ele contrareplica, Sr. Rotger, 
té la paraula, 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 
I ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual): 

Sr. Presiclent, Sres. i Srs. Diputats. Em deixi ser 
imprudent, efectivament, amb aquesta imprudencia que dóna 
l'atreviment, I 'energia, les ganes, les il·1 usions, de fer país, i 
sobretot amb la irnprudencia que significa anar enclavant i 
fer realitzacions. Miri, Sr. Diputa!. per molt que es digui, per 
molta informació que es doni, em fa la impressió que no se 
m'escolta, que no hi ha manera, perque faci el que faci, estic 
parlant de projectes, de realitzacions concretes, de programes 
concrets que suposen aprofitar el pressupost que hi ha, i en 
aixo consisteix la meva tasca. ·:'Is pressuposts que tenim, 
aprofitar-los al maxim, no afer miracles, hi posam imagina
ció i miri que ha passat: de 22 fUl1cions teatrals dins aquest 
circuit que jo deia que hi va haver I 'any 1990 a setze munici
pis i que va su posar que afectas set grups p:-:ticipants avui, 
el 92 -el 93 s'incrementaran-: tenim vint-i-Sél funcions tea
trals a vint-i-quatre municipis, i aixo són fets, realitats, no 
són estudis, no són projectes, són realitats que afecten a ca
torze grups participants (Nova Terra, L'Helicorn, Iguana 
Teatre, Coverbos, S'Estornell, Teatre ele Bunyola, Voramar 
Teatre, EIs Tres Tranquils, Estudi Zero, Picadís, S'Aigua 
Dol'5a, La Lluna de Teatre, El Rul'lo, Teatre de Campos), 
que vol més? tot aixo són realitats i són resultat de tota una 
política, de tot un programa que hi existe ix i que, d 'una 
manera sistematica, suposa diagnostic, realitzaciolls, objectius 
i infraestructura. 

També li diré que no tan soIs es tracta de circuits, 
sinó que, per exemple, en cursets ele recic1atge i perfeccio
nament el'actors, s'ha passat de 6 cursets i 138 alumnes !'any 
1989 a 18 cursets i 252 alumnes el 1992, i pensam, en 1993, 
mantenir aquest programes. Per tant, sí que hi ha un pro
grama concret de realitzacions i, amb l'assessoria o no, i a mi 
em pareix que és bastant logic que el president el'aquest 
Govern en el q ual jo estic assessori els seus consellers, i més 

en cultura, a mi em pare ix que aixo és esplendid, tant 
de bo que aixo continu'i, esper que continul, Sr. Presi
dento Moltes gracies, 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rotger. 

IV.l).- Proposició no de Llei RGE núm. 460/93, 
presentada pel Grup Parlamentar' SOCIALISTA, rela
tiva a suport inh iativa sobre llenb;ua catalana a Aragó. 

EL SR. PRESTDENT: 

Passam al quart i clarrer punt de l'Orelre elel 
Dia, que correspon a la Proposició no ele Llei 460, pre
sentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a 
suport a I'iniciativa sobre !lengua catalana a Aragó. Té 
la paraula, pel grup proposant, el Diputat Sr. Pons i 
Pons, 

EL ,)R. PONS 1 PONS: 

Podria llegir ( ... ) el text de la proposició? ( ... ) 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Moll, per favor, pot fer lectura de la part 
corresponent a la proposta? 

EL SR. SECRET ARI SEGC 

Sí, Sr. President. 

"El Parlament ele les Illes Balears acorela mani
festar al Justícia el' Aragó la se va satisfacció per la inici
ativa plantejada per dita institució aragonesa encaminada 
a obtenir per a la !lengua catalana propia de la zona 
oriental el' Aragó un cert estatus de cooficialitat." 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, Sres, i Srs. Diputate La Constitu
ció Espanyola de 1978 va significar e' , neixement de 
la pluralitat lingüística elins l'Estat _ ;panyol, no evi
elentment al mateix nivell, perque ja saben que hi ha una 
!lengua que és oficial a tot el territori ele I 'Estat, pero 
que hi ha la fórmula ele l'artic1e 3.2, que eliu que les 
al tres llengües espanyoles seran també oficial s en les 
respectives comunitats autonomes el'acord amb els seus 
estatuts; i l'artic1e 3.3 parla ql b riquesa ele les dife
rents moclalitats lingüístiques el r.spanya és un patrimo
ni cultural que sera objecte d'estudi i protecció. 

L'oficialització de les diferents llengües de I'Es
tat espanyol, deixant de banda el castella, no va fer més 
que reflectir la cliferent realitat sociologica en que es 
trobaven; no era igual la sensibilitat en relació amb el 
catal?! a Catalunya, alla on era un element fonamental 
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de recobrament del Principat de Catalunya, que la situació 
del catala a l'antic regne de Valencia, ara dit Comunitat 
valenciana o País Valencia, com Ji vulguin dir, alla on la 
llengua era objecte d'una profunda divisió social, on el seu 
nom va ser contestat i on finalment no es va recollir la seva 
denominació científica. La situació de la llengua catalana en 
el cas d'Aragó era encara més preocupant. Es tracta d'un 
area petita situ8;ta a la franja oriental JimÍtrofa amb Catalu
nya i a!la on la ¡lengua catalana era objecte d'una denomina
ció despectiva deIs aragonesos -per raons familiars jo ho 
conec bé-, no la denominaven ni aragones ni catala, sinó que 
la denominaven com a "chapurriao", que és una cosa xam
purrejada, és una forma aragonesa de dir xampurrejat, i que, 
per tant, tenia una denominació despectiva, signe d'una 
degradació social. 

L'antiga llengua aragonesa és una llengua practica
ment extingida, únicament es conserva en algunes persones 
ja molt ve!les als peus del Pirineu, i era també no denomina
da aragonesa, sinó que en deien senzillament fabla. 

Per tant, Aragó, en el moment en que va aconseguir 
la se va autonomia, l'Estatut de l'any 1982, no fa cap afirma
ció, com fa el nostre Estatut, que el castella -o el catala- és 
la llengua propia d'aquesta comunitat autonoma, etc., sinó 
que senzillament dóna per suposat que es tracta d'un territo
ri totalment de parla castellana i únicament a l'article 7 posa 
una fórmula on cap tot, hi cap l'antic aragones, que ells en 
diuen fabla, i hi cap també la zona de parla catalana, el 
catala de la zona oriental. Diu senzillament: liLas diversas 
modalidades lingüísticas de Aragón gozarán de protección 
como elementos integrantes de su patrimonio cultural e histó
rico." No se'n deriva cap element de cooficialltat per al ca
tala de la zona oriental d'Aragó i, per tant, el recobrament 
del catala a aquesta zona, on se n'ha produ!t un cert renai
xement, s'ha hagut de fer trampejant i amb moltes dificultats 
perque no té un reconeixement estatutari clar. 

Per tant, jo crec que, com a membres d'un territori 
que té com a !lengua propia el catala, vu!l recordar que, 
exceptuant Andorra, som l'únic territori, som l'únic element 
político-administratiu, que té la totalitat elel seu territori ele 
!lengua catalana, cosa que no passa a Catalunya -la Va!l eI'A
ran no és catalano-parlant-; el País Valencia té diferents 
zones, la zona costanera és catalano-parlant, la zona interior 
és castellano-parlant; a Aragó, és un territori petit, única
ment hi viu el 5% ele la població aragonesa. Com a membres 
d 'aquesta comunitat catalano-parlant crec que, respectant 
totes les independencies, sense ingerir sobre res, hem de 
procurar ajudar les iniciatives que dins les altres comunitats, 
aixo éc: molt important, la iniciativa el' Aragó no és des d 'a
quí que s'ha d'impulsar, pero és des d'aquí, crec, que sí el 
Justícia d'Aragó, el Sr. Emilio Gastón, s'ha preocupat per
que se cerqui una fórmula on les previsions de l'article 7, 
aquestes previsions tant ( ... ), on no s'anomenen quines són 
les modalitats lingüístiques per evitar entrar en denomina
cions, polemiques, etc; si aquesta persona, des d'alla, s'ha 
preocupat pel renaixement, pel recobrament, del catala, i que 
gaudeixi d'un cert estatus de cooficialitat, és molt important 

que nosaltres ens manifestem favorablement amb una 
iniciativa que no fa més que garantir els drets d'una part 
de la comunitat catalano-parlant, i em referesc a la co
munitat catalano-parlant d'Aragó. 

Per tant, aquesta proposició no de llei no té 
practicament més elements de defensa. Afecta aproxi
madament a unes seixanta mil persones, ja dic que és 
aproximaelament un 5% de la població aragonesa. 

En definitiva, si cercassim dins l'Estatut quin 
element ja tenim -o quin varen preveure els qui redac
taren l'Estatut d'Autonomia-, el trobam a la disposició 
addicional segona, alla on diu que podran establir-se 
vincles entre les comunitats que tenguin, en tot o en 
part del seu territori, com a propia la !lengua catalana, 
vincles entre aquestes comunitats i la Comunitat Auto
noma de les IlIes Balears. No es tracta, evidentment, 
d 'establir un vincle pero sí de fer arribar una res posta 
positiva a una iniciativa de recobrament deIs drets lin
gÜÍstics deIs catalano-parlants de la zona oriental d'Ara
gó, sorgida, com he dit abans, no per imposició des de 
Catalunya ni per ingerencia d'altre territori, sinó a inici
ativa espontanea del Justícia d'Aragó, el Sr. Emilio 
Gastón. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. En tom deis altres grups, el 
Sr. Pascual té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta 
proposició no de llei és clara en el seu plantejament i en 
el seu contingut i, realment, té poc fil a treure, sinó que 
l'únic fil que en podem treure és dir que hi donarem 
suport, practicament, perque, efectivament, si la Comu
nitat Autonoma de les Illes Balears ha el'impulsar totes 
aquelles accions polítiques pel recobrament i pel refor
~ament de la nostra llengua autoctona, de la !lengua 
catalana, en aquest cas d'Aragó, que efectivament és ele 
difícil sosteniment a l'estreta franja oriental del regne 
d' Aragó ja que en la gran part del territorí no la parlen. 
Llavors és, efectivament, molt !loable que el Justícia 
d' Aragó hagi tengut una iniciativa davant les Corts i 
davant el govern, davant la Diputació general i davant 
el Govern, perque la !lengua catalana, propia de la zona 
oriental d 'Aragó, endemés en aquest cas esta ben escrita 
en el sentit d 'una redacció igual a la elel nostre Estatut. 
semblant, en aquest cas; o sigui, que aquesta llengua 
sigui potenciada. 

EIs dubtes que jo tenc és a veure aíxo del cert 
estatus de cooficialitat, és una frase que realment no té 
un sentit unívoc, pero que bé, no ens queda més remei 
que dir-ho d'alguna manera i, per tant, només diré que 
votarem a favor d'aquesta proposició no ele lIei. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup PSM i EEM, la Sra. 
Vadell té la paraula. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Dipmats. Sr. Pons, 
aquesta iniciativa que ha duit al Parlament avui. li vu!l avan
<;ar que mere ix tot el nostre suport. Ahir li vaig fer una 
consulta per saber exactament ·'. !in sentit tendria i a parur 
d'quí m'he procurat documen , , sobre aixo. Només li vol
dria dir que aquesta franja oriental. a!la on es parla el catala 
tradicionalment dins Aragó, té una superfície de 5.000 qui
lometres quadrats aproximadament, cosa que suposa 17 qui
lometres quadrats manco que les IIles Balears, i més o manco 
uns setanta mil habitants, que és la població aproximada de 
l'i!la d 'Eivissa. Per tant, nosaltres pensam que sí que val la 
pena, malelament fossin molt menys, nosaltres, coma part 
integrant d 'aquesta comunitat lingüística que utilitza el 
catala com a forma d 'expressió tradicional i actualment 
oficial a les nostres illes, volem manifestar la nostra solidari
tat amb aquesta proposició l, sobretot, amb aquesta iniciativa 
que ha tengut el Justícia el'Aragó per donar i dotar la !len
gua catalana del!loc que li corres pon per tradició i per cultu
ra. 

Li repetesc que nosaltres elonarem suport totalment 
a aquesta proposició, simplement per solielaritat amb aques
tes comunitats que lIuiten per un bé cultural ineludible i 
inalienable que és la llengua. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. Pel Grup PP-UM, el Sr. Marí 
i Tur té la paraula. 

EL SR. MARÍ 1 TUR: 

Gracies, Sr. President. Sres. í Srs. Diputats. Quan 
érem estudiants i anavem a classe, quan havíem preparat bé 
la lli<;ó, cosa que no sempre passava, ens sabia greu que el 
mestre no ens la demanas perque ens semblava que aquell 

.1 I esfor<; que havíem fet havia estat nul. Jo crec que el Sr. 
Pons i jo hem anat a beme a les mateixes fonts d 'informació 
encara que un o l'altre ha estat més Narcís per allo que 
sempre agrada més donar a coneixer les Ilic;ons apreses. Dit 
aixo, a mi també m 'agradaría fer la meya e.\posició, pens que 
afegira alguns punts als que s'han dit aquí per part de tots 
els portaveus; el meu estudi em duu a dir que la zona orien
tal d 'Aragó, des del punt de vista lingüístic, esta formada 
per les comarques de l'Alta Ribagon;a, la Llitera, el Baix 
Cinca i la Matarranya, amb un total d 'uns seixanta mil habi
tants que estan er regressió pel procés general de la fugida 
del camp a la ciutal, que també han conegut les nostres illes. 
La població es dedica de forma gairebé exclusiva al sector 
primari i parla la nostra llengua de manera practicament 
absoluta. Ja l'any 1979 es comen<;a a reivindicar la llengua de 
les terres ele la franja de ponent i la població agafa conscien-

cia que el nom de xapurrejat és una mostra de la seva 
identitat cultural. Fins ara, l'ús del catala ,l les instituci
ons públiques, estam parlant de la franja d'Aragó, ha 
estat gairebé nul, el castel\¡l ha presielit totes les mani
festacions deIs ajuntaments i s'ha arribat fins i tot a 
tracluir toponims i encara que part cle les terres de la 
franja pertanyen eclesiasticament al bisbat de Lleiela es 
fan en castella tots els al ~':S religiosos, aixo no només 
passa en aquelles tenes sinó també, malauradament, a 
d'altres , algun dia n 'hauríem de parlar. A l'escola, fins 
ara el catala no hi ha existit: els infants que hi han anat 
han hagut de deixar la !lengua familiar al carrer i rebre 
ensenyament exclusivament en castella. La presa en 
consciencia que ha portat al Justícia el 'Aragó a demanar 
aquesta certa, que no plena, cooficialitat de la \lengua 
catalana ja ha tengut un paper primordial, com reconei
xen els sociolingüistes, les emissions cle TV3 i el Canal 
33, que han servit perque la gent reconegués la im
portancia de la llengua propia amb la resta del domini 
lingüístico 

Des de l'aprovació del reglm preautonomic 
d' Aragó, en mar<; de 1978, fins a la declaració de Co
munitat Autonoma d'Aragó, per la via del 143 en agost 
de 1982, les qüestions lingüístiques varen estar presents 
en tot el procés. La referencia definitiva apareix en 
l'article 7 de l'Estatut d'Autonomia d'Aragó de la mane
ra següent, pero no el llegiré perque voste l'ha I1egit 
textualment. 

És, per tant, important la nova passa endavant 
del Justícia, que ha plantejat a les Corts i Diputació 
General el'Aragó la fórmula per a la relativa cooficiali
tat, pero hem ele recordar que, d'en<;a la promulgació 
de la Constitució, l'Estat espanyol s'ha vertebrat t 

diferents ens autonomics amb capacitats legislativa i 
executiva, que han permes clotar les diferents autono
mies d'organització administrativa propia. Convé recor
dar, ido, que aquesta nova configuració de l'Estat ha de 
ser entesa d 'acOl-d amb el principi ele competencia. Cada 
ens i els corresponents organs són sobirans per actuar 
exclusivament dins el seu ambit territorial, qualsevol 
transgressió d 'aquest principi pot ser objecte de conflicte 
que, com sabem, correspondra resolelre al Tribunal 
Constitucional. 

Finalment, Sres. i Srs. Diputats, Sr. Pons, no 
sera el nostre grup qui donara suport a aquesta proposi
ció no de llei, i no li clonarem el nostre suport, sí la 
nostra abstenció, perque ens sembla que el Parlament ele 
les Illes Balears no ha de dir com ha d'efectuar o com 
ha ele treballar el Justícia d'Aragó, ja sigui per mostrar
Ji la nostra satisfacció o el nostre rebuig; cada parlament 
que aguanti la seva es pelma, encara que algun congrés 
no ho ha entes aixÍ i vol bufar en contra del vent ele la 
voluntat popular; com eleim a Eivissa: que caelascú mani 
a ca se va i Déu a casa ele tots. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
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Gracies, Sr. Marí i Tur. En tom de replica, el Sr. 
Pons té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Molt breument, 
perque jo agraesc, Sr. Miquel Pascual i Sra. Vadell, el suport 
deis seus grups. 

Respecte del cert estatuts de cooficialítat li voldria 
dir, Sr. Miquel Pascual, que l'Estatut d'Aragó no en permet 
més, des del moment en que diu que gaudiran de protecció 
pero no estableix una previsió d'oficialítat és molt difícil 
que el Justícia pugui impulsar una cooficialitat plena en 
relació amb el cata la d' Aragó que, evidentment, implicaria 
una modifieació d'Estatut en aquest sentit. 

Jo cree que al Sr. MarÍ i Tur vull agrair una cosa, li 
vull agrair la seva estimaeió per aquest tema, la seva doeu
mentació sobre aquest tema, que indica un interes, i cree que 
realment el seu vot a l'exposició que ha fet és un vot positiu; 
s'abstén, no ho acabam de captar, en nom que no ens hem 
d'ingerir en les actuacions d'altres parlaments o d'altres 
institucions, si aixo fos així aquest Parlament hauria d'esbor
rar de les seves resolueions un alt pereentatge d'acords que 
s'han pres aquí que afeetaven al tres arees; vull dir que aquí 
hem viatjat, fins i tot no sé si a la guerra del Golf o a la 
guerra de l'ex-Iugoslavia, pero hem viatjat molt enfora; po
drÍem anar molt més a propet amb finalitats molt més pa
cífiques. 

El tema de les Corts Generals i el tema famós d'a
questa area tan conflictiva de ses Salines, vist que quasi hem 
arribat a un acord en aixo, no el treuré perque la cosa -el Sr. 
President ja fa mala eara- es podria complicar. Moltes graci
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Intervencions en tom de contra
replica?, no hi ha peticions? El Sr. Marí i Tur té la paraula. 

EL SR. MARÍ 1 TUR: 

Gracies, Sr. President. Sr. Pons, Ji vull agrair que 
voste i els altres diputats i diputades s'hagin adonat de l'in
teres amb que hem pres aquest tema. Jo tampoc no vull 
entrar en el tema de ses Salines pero tampoc en Filesa. Mol
tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí i Tur. 

Acabat el debat passarem a la votació de la Proposi
ció no de Llei 460. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies, 
poden seure. 

Vots a favor, cap en contra, 30 abstencions. En 
conseqüencia, queda aprovada la Proposició no de Llei 
460/93. 

Esgotat 1 'Ordre del Dia, eonclou aquesta sessió. 
Moltes gracies a tots. 


