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EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, bones tardes a tots. Comen<;a 
aquesta sessió plenaria ordinaria d'avui 

1.1) Pregunta RGE núm. 3166/93, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Francesc Triay i Llopis, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Comen<;am, com és habitual, per les preguntes, i la pri
mera és la 3166, del diputat Sr. Joan Francesc Triay i Llopis, 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a potabilitza
dora d'es Pont d'Inca. Té la paraula el diputat Sr. Triay i 
Llopis. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr. 
Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori. En 
relació al projecte de planta potabilitzadora d'aigua sub ter
rania d'es Pont d'Inca per l'Ajuntament de Palma, li voldria 
plantejar algunes qüestions per coneixer el seu criteri sobre 
aquesta planta. 

En primer lloc si aquesta planta és una pe<;a d'un con
junt, si forma part d'una planificació que la conselleria o la 
Junta d'aigües tengui ja dissenyada; si considera que és cor
recte treure aigua per potabilitzar d'un aqüífer que ja esta 
sobresaturat, si no seria millor deixar-lo descansar i precintar 
els pous, i no utilitzar aquesta aigua per la potabilització. 
Quins estudis s'han realitzat per establir el volum d'aigua 
adequat a extreure d'una manera constant?, i quin sera !'im
pacte de les extraccions sobre els altres pous i sobre el con
junt de l'aqüífer?, i quin sera l'impacte -si és que esta ava
luat- deIs abocaments salitrosos sobre els torrents pels quals 
aquest sobrant de la planta s'ha de tirar? 1 per últim, dins 
aquesta primera tanda, si ereu que amb la posada en marxa 
d'aquesta planta potabilitzadora l'aqüífer d'es Pont d'Inca es 
recuperara mai més. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Jo record al Sr. Conseller que, en 
qualsevol Cas, 'ha de contestar la pregunta escarida que s'ha 
formulat a l'escrit. Si s' han produ"lt a ltres preguntes durant 
la intervenció del diputat que demalla. no procedeix la eon
testaeió , procedeix exclusivamellt la pregunta escarida, tal 
com ve redactada a l'escrit. Té la paraula el Sr. Conseller. 

N EL,?R. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDE
ACIO DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

Sr. President, senyores i enyors diputats. La planta d'ai
g.ua al?bre evidentment és una peya d'un cOllj unt d'actua
C1ons. Es una cilució transitoria, ])0 idea l· és una saludó que 
ens permetnl abordar amb rapielesa un problema molt cert , 
pero no obstant aixo hem de dir que no es dóna la solució 

=--

que voldríem. L'extracció esta quantificada en 6 hecto
metres d'aigua, deIs quals se'n poden aprofitar 5. Hem 
calculat que aqueixa massa d'aigua no perjudicara més 
aqueix aqüífer. Aqueixa planta es pot deixar de fer o es 
pot deixar d'utilitzar en el mateix moment que hi hagi 
altres fonts de recursos, sigui sa Costera, sigui Llubí, 
sigui la planta a desenvolupar a vorera de mar a An
dratx-Calvia. No sé si em ele ix qualque punto Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la paraula 
el Sr. Triay? 

EL SR. TRIAY I LLOPIS: 

Sí, gracies, Sr. President. Totes les meves preguntes 
no són noves, són simplement per tractar ele fer l'única 
pregunta, que és la pregunta del criteri del Govern en 
relació a la planta. 

EL SR. PRESIDENT: 

En tot cas, Sr. Triay, li record el Reglament, on diu 
que el diputat formulara la pregunta escaridament. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Per escrit, pero no de paraula. 

EL SR. PRESIDENT: 

A la intervenció del PIe també, Sr. Triay. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Puc fer ús de la paraula, Sr. President? 

EL SR. PRESIDENT: 

Esta en ús de la paraula. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Moltes gracies, Sr. President. Bé, crec que realment 
és una mala solució fer una inversió d'aquest nivell amb 
caracter transitori, i dir que es deixara fora de servei 
quan se soluciona per una altra manera, crec que ni amb 
caracter transitori -i voldria tenir una resposta del con
seller- aquesta planta permetra solucionat res si el seu 
cabal és inferior al que actualment es treu de l'aqüífer 
d'es Pont d'Inca, i a més fins i tot el que es treballa a la 
potabilitzadora més el que es pugui dur de sa Marineta 
és inferior al que es venia traient de I'aqüífer del Pont 
d'Inca. Per tant la planta potabilitzadora millo rara la 
qualitat, pero produira un defieit d'aigua, i li voldria 
demanar com es finan<;ara, quins són els compromisos 
del Govern de la Comunitat Autonoma, si és que hi 
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són, si és que realment el Govern de la Comunitat Autono
ma paga aquesta planta, i per últim realment si aquesta plan
ta esta dins la petició de consens que ens venia demanant 
repetidament als socialistes per arribar a un consens amb el 
Govern central en materia d'aigües a les Illes Balears, si 
aquesta planta és una pelta d'aquest conjunto 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Vol tornar fer ús de la paraula el Sr. 
Conseller? 

EL SR. CONSELLER DE'OBRES PÚBLIQUES 1 OR
DENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

Aquesta planta donara so lució a un conjunt de 100.000 
persones, i per a mi és raó suficient com per abordar-la de 
la millor manera possible, sabent que no és una solució 
perfecta. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.2) Pregunta RGE núm. 3136/93, presentada per l'Hble. 
Sr. Diputat Víctor Tur i Torres del Grup Parlamentari SO
CIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la segona pregunta, que és la 3136, del Sr. Víc
tor Tur i Torres, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, rela
tiva a camping d'es Ca Marí, de Formentera. Té la paraula 
el Sr. Tur. 

EL SR. TUR I TORRES: 

Perdó, Sr. President. La feia dirigida al president de la 
Comunitat Autónoma. Veig que no és present dins la Sala. 

EL SR. PRESIDENT: 

La pregunta dirigida al president de la Comunitat la pot 
contestar qualsevol conseller. Esta en ús de la paraula, Sr. 
Tur. 

EL SR. TUR I TORRES: 

D'acord, gracies, Sr. President. Senyores i senyors dipu
tats, és per tothom conegut que el passat dia 5 d'aquest mes 
es va produir a Formentera una aturada general. És per aixo 
que deman al president de la nostra comunitat guina valora
ció fa d'aquesta manifestació i paralització general succeldes 
a l'illa de Formentera el passat divendres 5 de novembre, 
amb expressió de rebuig a la construcció d'un camping a es 
Ca Marí; i quines accions pensa emprendre per solucionar 
aquest problema. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tur. Té la paraula la vicepresidenta, Sra. 
Estaras. 

LA SRA. VICEPRESIDENTA DE GOVERNACIÓ 
(Rosa Estaras i Ferragut): 

Gracies, Sr. President. En som conscients, d'aquesta 
manifestació i paralització general, i amb aguest motiu 
el Govern, el Consell Insular d'Eivissa i Formentera, i 
l'Ajuntament de Sant Francesc han decidit demanar les 
tres institucions conjuntament un informe jurídic a la 
Universitat pergue pugui dir de quina manera i com es 
poden habilitar les vies perque no es dugui a terme. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Estaras. Vol tornar intervenir el diputat 
Sr. Tur? Té la paraula. 

EL SR. TUR I TORRES: 

Gracies, Sr. President. Sra. Vicepresidenta, del que 
em diu ja n'estavem assabentats, supos que tothom, per 
la premsa. No hem fet cap valoració, o la valoració ha 
estat molt ambigua, prou que no n'hi ha hagut; i no ha 
dit quines accions pensen emprendre. M'agradaria em 
digués quin marge de temps estara aguest informe que 
s'ha demanat a la Universitat de les Illes Balears, i con
seqüentment guin temps tardara l'acció de l'executiou 
a dur-se a terme. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tur. Vol tornar fer ús de la paraula la 
Sra. Estaras. Té la paraula. 

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa 
Estaras i Ferragut): 

En quinze o vint dies tendrem l'informe de la Uni
versitat, i a partir d'aquí, amb aquesta informació po
drem decidir el que estimem més oportú per al poble de 
Formentera. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sra. Estaras. 

1.3) Pregunta RGE núm. 3153/93, presentada per 
I'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la tercera pregunta, que és la 3153, del 
diputat Sr. loan Marí i Serra, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, relativa a manteniment de I'actual situa-

--
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.' del port de Sant Antoni de Portmany. Té la paraula el 
C10 , • S 
diputat Sr. Man 1 erra. 

EL SR. MARÍ 1 SERRA: 

Gracies, Sr. President , senyores i senyor dipu tats. Sr. 
ol1seller. Com sapo el port. de Sant Antoni ha estat ¡ és 

rnotiu de fortes divergencies entre els que pensen que ha de 
continuar amb la situació a.ctual i uns altres que pensen que 
oo . És per aixó que com a Jnaxim responsable d aqueixa area 
li feim la segilent pregunta, i ates que voste també acaba 
d arri bar a aquesta conseUeria. volem saber la eva opinió: 
Pensa el Sr. ConseJler mantenir l 'actuaJ si tuació del port de 
Sant Aneon i de Portmany en el que fa referencia a tdmsit de 
passatgers i carrega rodada amb la península? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Marí. Té la paraula el conselIer Sr. Reus per 
respondre. 

EL SR. CONSELLER D 'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i BeItran): 

Sr. President, senyores i senyors diputats. En principi el 
que impossibilitam és descarregar carrega que quedi immobi
litzada. Hi ha permÍs per descarregar vehicles rodats, i de 
moment mantendrem aquesta situació. El nostre proposit és 
intentar amb el temps poder fer una via de cintura que pugui 
descongestionar aquest port. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus. Vol tornar fer ús de la paraula el Sr. 
MarÍ? Té la paraula. 

EL SR. MARÍ 1 SERRA: 

Gnkies, Sr. President. VulI dir de moment que jo voldría 
que clarificas més, perque el que li diré és així: jo li agraesc 
el que acaba de dir, encara que no ha estat massa expIícit; 
pero les contradictories declaracions que es produeixen, tant 
pel batle de la localitat, com per aItres responsables del Go
vern, concretament el conselIer sense cartera -vostes li diuen 
d.'una aItre manera-, que diuen que mantendran I'actual 
SItuació, cree que crea una confusió que és poc desitjable, 
per ala població sobretot, que no sap a que atendre's, ni les 
cOmpanyies que operen en aquell lloc, no poden fer una 
planiJicació de futuro Per tant jo el que li dema·naria é que 
el seu gru p fes una declaració concreta i digui reaJment que 
vol fer amb el port de Sant Antoni ele cara al futur a llarg 
terll1ini , per descomptat. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

e Gracies, Sr. Marí. Vol tornar fer ús de la paraula el Sr. 
Onseller? No . 

=-

1.4) Pregunta RGE núm. 3146/93, presentada per 
l'Hble. Sr. Diputat Damia Pons i Pons, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la quarta pregunta, que és la 3146, del Sr. 
Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALIS
T A, relativa a informe del Ministeri de Cultura sobre 
Can Sales. Té la paraula el Sr. Pons i Pons. 

EL SR. PONS r PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr. Conse
ller. Els interessa saber quins són els solars o edificis 
idonis de Palma per situar-hi la futura biblioteca pública 
de Mallorca, o senzilIament volen que l'informe del 
Ministeri de Cultura es refereixi de manera molt inten
cionada únicament a Can Sales? Per que? 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Pons. En representació del Go
vern té la paraula el conseller Sr. Rotger. 

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

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr. 
Damia Pons. No hem demanar cap informe al Ministeri 
de Cultura. La conselleria no ha demanat cap informe. 
Si a través de les compareixences que hem tengut -ara 
fa un any ja en varem tenir una de més d'una hora- a 
requeriment del seu grup, i amb totes les respostes que 
hem donat a les preguntes, interpe¡'¡acions, etcetera, 
voste en lloc de fer cortines de fum hagués escoltat la 
informació, se n'adonaria que no es tracta de fer pre
guntes ni informes al Ministeri de Cultura, sinó que 
actuam conjuntament. 1 basta llegir el conveni, apartat 
4, que diu que els centres culturals de titularitat de I'Es
tat, les inversions aniran dins la programació, dins el 
pressupost general de I'Estat. Per tant les inversions són 
del Ministeri de Cultura, i nosaltres aportam en aquest 
cas el solar. 1 conjuntament amb els seus tecnics hem fet 
una analisi i aixo li varem dir di verses vegades- de tota 
una serie de zones, i al final varem decidir que per una 
serie de criteris d 'ubicació, d'interrelació, etcetera, la 
millor zona era aquesta. 

Ara el que fa falta, després d'aquesta pausa de les 
eleccions i de can vis de ministres, és que conjuntament 
puguem resoldre una serie de problemes tecnics molt 
petits que hi havia, conjuntament, pero sense demanar 
cap informe sobre cap cosa concreta, sinó conjuntament 
amb el Ministeri de Cultura. Per tant, esper que ben 
aviat ho puguem resoldre. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rotger. Vol tornar fer ús de la paraula el Sr. 
Pons? Té la paraula. 

EL SR. PONS I PONS: 

Sí, Sr. President. No, si resultara que al final des de 
Madrid vendd. un senyor, i per casualitat pegara dins Can 
Sales. Aixo, no s'ho creu ningú . I si fos Lope de Vega, jo li 
diría allo de "¿qué interés te sigue, conseller mío, que a la 
puerta de Can Salas cubierto de rocío pasas las noches del 
invierno a obscuras? Perque ja som a l'hivern, i voste espera, 
com espera va l'emperador agenollat davant Canosa, davant 
el castell, voste espera que arribi aquest informe salvador del 
Ministeri de Cultura, que vos tes urgeixen que els lliurin, a fi 
de culminar una operació feta per un nou mercader. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Vol tornar fer ús de la paraula el Sr. 
Conseller? No. 

1.5) Pregunta RGE núm. 3150/93, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la cinquena pregunta que és la 3150, que for
mula el diputat Sr. Valentí Valenciano i López, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a adscripció de la finca 
d'es Torretó a la Conselleria d'Agricultura. Té la paraula el 
Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Després de 
l'adquisició de la finca d'es Torretó, fa un parell d'anys, hem 
vist com encara no se li ha trobat la seva ubicació idonia dins 
el Govern. L'altre dia a la Comissió d'Hisenda varem obser
var, quan va venir a explicar els seu s pressuposts la consellera 
de Governació, com tenia uns certs problemes per la seva 
adscri pció a la Conselleria d' Agricultura, perque aixo no és 
que Ji negassin, pero sí que li retardava una mica les neces
saries tramitacions per efectuar ja inversions. Per tant, si 
aquesta finca l'única utilització que té és en qüestions amb 
finalitats juvenils, seria logic que aquesta finca estigués ads
crita segons la Llei de patrimoni, a la conselleria de Gover
nació. Nosaltres suposam que tal vegada existeix algun motiu; 
el que passa és que aquests motius mai no s'han explicat en 
aquest Parlamento Precisament per aixo feim aquesta pregun
ta, per saber exactament quíns són els motius que fan que la 
finca d'es Torretó estigui adscrita a Agricultura, i no estigui 
adscrita a la Conselleria de Governació, que és la que l'uti
litza. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Te la paraula en representa
ció del Govern la conseIlera Sra. Cirer. 

LA CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina 
Cirer i Adrover): 

Gracies, Sr. President, sen yo res i senyors diputats. Sr. 
Valenciano, no tenim dificultats per situar la finca d'es 
Torretó, perque tots els papers diuen que esta ubicada 
al terme municipal de CiutadeIla. La tenim ben ubicada. 

Dues puntualitzacions: en Consell de Govern de data 
14-12-89 s'acorda l'adquisició, escriptura de segregació 
i compra-venda de data 29-12-89, per un costat; i amb 
15-1-90 s'acorda que s'adscrigui a la Conselleria adjunta 
a Presidencia la gestió de la finca rústica denominada 
"es Torretó", a Ciutadella. La Conselleria de Governaci
Ó, en herencia de materies propies d'adjunta a Presi
dencia, té per tant adscrita la seva gestió. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Cirer. Vol tornar fer ús de la paraula el 
Sr. Valenciano? Té la paraula. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Moltes grades, Sr. President. Jo crec que ara aquí, 
Sr. President, crec que resulta molt curiós com després 
de demanar una cosa la propia consellera se n'assabenta 
en aquest plenari, o li diuen posteriorment, que aquesta 
finca esta adscrita a la seva conselleria, quan realment, 
quan es va intervenir a la comissió de la setmana passa
da d'Hisenda i Pressupost -i així queda gravat i així ho 
varen escoltar tots els diputats- quan es parlava d'es 
Torretó es dei a "senyors diputats, a aquesta finca hi 
invertirem, perque hi hem d 'invertir; pero és una Bas
tima que sigui la propietaria -va dir fins i tot- d'aquesta 
finca sigui Agricultura". Aixo va dir la consellera. El 
propietari és la Comunitat Autonoma. les finques, se
gons la Llei de patrimoni, s'adscriuen a una conseBeria; 
pero és una llastima que la setmana la consellera encara 
no s'hagués assabentat que aquesta finca la tenia adscrita 
ella, i no estava adscrita a Agricultura ni n'era la propie
taria. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Vol tornar fer ús de la pa
raula la consellera? No. 

1.6) Pregunta RGE núm. 3147/93, presentada per 
I'Hble. Sr. Diputat DamHl Pons i Pons, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA. 

-



, 

'. 

;O' 

,~ 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 93/16 de novembre del 1993 3667 

EL SR. PRESIDENT: 

P ssam a la sisena pregunta, que és la 3147, del diputat 
Sr. p~ns i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relati
va acceptació de la compra de Can Sales. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors consellers. Bé, aquests 
senyofS de Madrid cas.llalment alTibe~ a Mallorca ;!n vruxell 
o en avió, i peguen dIOs Can Sales, 1 troben que es un lIoc 
magnífic, i que per tant és idoni. Pero es traben que el 
Govern en Uoc de comprar aquesta casa, haver- Ia comprat 
correctament, té un contenciós alla 00 diu liJo no l' he com
prada", i el venedor diu "que sí, que l'has comprada". I 
davant aquest bullit, si es resol que els senyors de Madrid li 
diuen "miri, estaríem disposats, aquesta casa ens agrada per 
posar-hi la biblioteca", vostes es retiraran, davant els xisto-
sos? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. En representació del Govern té la 
paraula el conseller Sr. Rotger. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIO 1 
ESPORTS (Bartomell Rotger i Amengual): 

Gracies, Sr, President, senyores i senyors diputats. Sr. 
Damia Pons, els xistes els fa voste, i jo assumiré el paper jo 
voldria que més serió s i més rigorós, amb tots els temes que 
pertoquen a la conselleria, i sobretot a una cosa tan impor
tant com és la construcció d'llna biblioteca pública, que en 
aquest moment és a un lloc que no cree que sigui el més 
indieat, i per tant el que ens interessa és construir una bona 
biblioteca pública, i fer-la al 110c més adient. Per tant jo no 
parlaré volverán las oscuras golondrinas, ni aquestes coses 
rares que voste diu, pero sí que intentaré contestar-li una 
altra vegada, no sé quantes, pero les vegades que facin falta. 

Voste diu "si l'informe del Ministeri de Cultura ... 11 i jo li 
die lino hi ha informe, hi ha actuació conjunta": Segona: "si, 
si, si"; aixo és potencial simple o compost o no sé que; jo li 
reconec que no sé contestar a aquestes preguntes, perque és 
que "si, si, si", i són unes coses tan rares, tan potencials, tan 
hipotetiques, que al final un no sap que dir. Pero de totes 
~aneres, fent un esfon;, li diré que si el Ministeri de Cultura 
1 nosaltres, conjuntament, decidim fer aquesta inversió -que 
la inversió ja sap que sera del Ministeri de Cu ltura per valor 
de més de 600 milions de pessetes- si eonjuntaOlent clecidim 
que aguest és el \loe mé adiellt procuj"arem negociar de tal 
manera que sigui el més beneficiós per a nosaltres i per al 
Poble. Aixó és el que farem. 1 es c1eixi ele poesies i de pallas-
ades. 

EL SR. PRESIDENT: 

p Gracies, Sr. Rotger. Vol tornar fer ús de la paraula el Sr. 
Ons? Té la paraula. 

=-

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Trob que 
per posar contar xistes es posa molt nerviós. Quan con
tes xistes solen riure, i voste em pareix que no riu molt. 
Em pareix que ho ha deixat entendre clarament: "si hi 
ha un informe plegarem, si hi ha un informe els Ilxisto
SOSII triomfaran i cobraran. Aixo és la seva resposta real, 
Sr. Conseller. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Vol tornar fer ús de la paraula el 
Sr. Conseller? No. 

1.7) Pregunta RGE núm. 3151/93, presentada per 
I'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la setena pregunta, que és la 3151, del Sr. 
Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, relativa a comer<;os que s'han acollit al 
Pla de rehabilitació de fa<;anes. Té la paraula el Sr. 
Valenciano: 

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ: 

Sr. President, sen yo res i senyors diputats. A vegades 
els diputats a fer preguntes informatives, perque és la 
manera més rapida d'obtenir informació d'aguest Go
yerno En aquest cas concret feim dues preguntes, ara 
veim la primera. Ens interessa saber exactament el nom
bre de comer<;os que s'han acollit al Pla de fa<;anes de 
l'any 1993. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Té la paraula en representa
ció del Govern el conseller Sr. Rotger. 

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

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. 
Valenciano, amb la mateixa serietat que sempre, li con
testaré que efectivament, voste sap que els convenis que 
nosaltres feim per millora de fa<;anes és amb els ajun
taments i associacions, no directament amb els comer
<;os. Per tant, és difícil concretar, donar-li resposta a 
aquesta pregunta. No obstant aixo, també hem fet -la 
veritat és aquesta- una serie de convenis amb associaci
ons de comerciants, concretament del Sindicat i de Sant 
Miquel. Pel 1993 exactament quins són? Fins i tot jo he 
demanat una informació al Patronat municipal de l'habi
tatge, i pel que fa al conveni de Sant Miquel, hi ha 4 
obres realitzades a comer<;os, i aItres 3 que estan en 
obres. Quant al conveni del carrer Sindicat, hi ha 21 
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finques, amb un total de 45 comer~os realitzats, i altres 2 -
solament 2- que estan en obres. 

A més d'aquests convenis especificats, que són aproxima
dament la meitat deIs edificis subvencionats, quasi tots ells 
compten -la meitat almenys- amb locals de planta baixa que 
han coHaborat també activament en la rehabilitació, desta
cant l'edifici "EI Águila 11 , una sabateria; Can Casasayas, car
rer de la Riera número 1 i 3, la pla~a Weyler número 2; es 
Born, cantonada Sant Feliu; Rambla, cantonada Oms; Santa 
EulaJia, cantonada Fortuny; i Apuntadors. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la paraula el 
Sr. Valenciano? Té la paraula. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sí, Sr. President. La pregunta és molt més senzilla, és 
saber el nombre. Són 54? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Vol tornar fer ús de la paraula 
el Sr. Rotger? Té la paraula. 

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

Gracies Sr. President senyores i senyors diputats. El 
nombre, he dh, respecte al converu de Sant Miquel són 4 
re-alitzats i 3 en obres. Quant al conveni amb els comer~os 
del carrer Sindicat són 21 finques -21 finques- amb un total 
de 45 comer~os -45 comer<;os- del Sindicat i hi ha dues 
obres que estan sense fer. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rotger. 

1.8) Pregunta RGE núm. 3148/93, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat DamHl Pons i Pons, del Grup Parlamentad SO
CIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la vuitena pregunta, que és la 3148, del diputat 
Sr. Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relati
va a adquisició de Can Sales. Té la paraula el Sr. Pons i 
Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats, per avui -només 
per avui-, capítol darrer. EIs senyors de Madrid han arribat, 
han visitat Can Sales, els ha paregut idoni; el Govern de 
Comunitat Autonoma ha plegat del contenciós amb Chisto, 
S.A. Pero queda una qüestió molt important. Una compra-

venda és objecte cert -Can Sales-, ben cert; i preu cert. 
Quants de mílions estan disposats a gastar amb la com
pra de Can Sales? Aixo és una qüestió fonamental. 
Sabem que en val 115; pero quants vostes finalment -
acabat aquest culebrón, o aquest tenebrón- estan dispo
sats a dipositar per la compra d'aquest edifici o solar? 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Pons Té la paraula la vicepresidenta, 
Sra. Estaras. 

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa 
Estaras i Ferragut): 

Gracies Sr. President. Les frases condicionals estan 
supeditades sempre al compliment de la condició. Quan 
es compleixi la condició negociarem el més oportú per 
aquesta societat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Estaras. Vol tornar fer ús de la paraula 
el Sr. Pons? Té la paraula. 

EL.SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, Senyores i senyors diputats, Sra. Vice
presidenta. Acabarem, a part de fer classes de mercade
ria, per fer classes de grama ti ca. Evidentment és un 
condicional, pero és un condicional que ja comen<;a a 
ser no tan condicional. Hi ha un acord, pres pel Consell 
de Govern, d'adquirir Can Sales per 397 mílions. Des
prés se'ls va destapar el pastís, i es va descobrir que 
valia únicament, en taxació feta pels tecnics, 115 mílions 
de pessetes. La resposta. a part de condicional, queda en 
¡ 'aire. Vol diJ" que aixo de Can Salas, senyores i senyors 
diputats, tendra continultat. No contesten perque els 
falta coratge per contestar. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Vol tornar fer ús de la paraula la 
Sra Vicepresidenta? Té la paraula. 

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa 
Estaras i Ferragut): 

Li contestaré d'una manera molt clara: sera sempre 
a un preu inferior a 86.209 pessetes/metre quadrat, que 
és el preu que el Sr. Triay, el seu portaveu, va pactar 
per una compra a cinc anys de I'edifici de Palau Reíal; 
aixo en repercussió metre quadrat edificat, o en reper
cussió, si volem, com a major valor del sol 122.000, o bé 
amb ínteressos 130.000. Sempre sera, sempre, inferior 
a qualsevol d'aquests tres preus. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Sí, Sr. Triay? Té la paraula per aHusions. 

EL SR. TRIAY I LLOPIS: 

Li voldria dir a la Sra. Vicepresidenta del Govern que 
aquest senyor Triay -no sé aquell- no ha comprat res. Aquí 
la Mesa del Parlament, i sempre negociant en presencia del 
president del Parlament, que crec que és del seu partit, el Sr. 
soler, ha comprat un edificio 1 jo no he comprat res ni he fet 
preu de res. Que quedi ben dar. 

". EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Triay. 

1.9) Pregunta RGE núm. 3152/93, presentada per l'Hble. 
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la novena pregunta, que és la 3152, del Sr. 
Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, relativa a inversió destinada a comerc;os que s'han 
acollit al Pla de rehabilitació de fac;anes. Té la paraula el Sr. 
Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sr. President, aixo és una pregunta molt més distesa, 
perque és molt més senzilla. Es tracta senzillament de saber 
aquests 54 comerc;os de l' any 1993 en el quals va invertir la 
Comunitat Autonoma, quina quantitat global va invertir. No 
ens interessa detalladament, sinó la suma total. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Té la paraula el conseller Sr. 
Rotger. 

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

Sr. President, senyores i senyors diputats Sr. Valenciano. 
Hi ha dos pluríanuals per a aquestes deis comer<l0s de 55 i 
10 milions de pessetes respectivament. 1 esta prevista per al 
1993 una despesa de 18.333.332 pessetes' i per l'altre conveni 
plurianual, 4 milions de pessetes. 

EL SR. PRESIDENT: 

V Gfékies, Sr. Rotger. Vol tornar fer ús de la paraula el Sr. 
alenciano? No. 

G 1I.1) InterpeHació RGE núm 2888/93, presentada pel 
.rup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a residus no mu

n1cipals. 

=-

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt, que correspon a inter
pel'lacions; i comenc;arem per la InterpeHació 2888, 
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relati
va a residus no municipals. Té la paraula en nom del 
grup interpeHant el diputat Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gnlcies, Sr. President, senyors i senyors diputats. Un 
estudi encarregat pel Govern de la Comunitat Autono
ma, que sembla ser que costara 85 milions -i jo no dubt 
que els deu valer, sense cap dubte- diu, entre altres coses 
que cauen pel seu pro pi pes, pero que si val tan car ens 
sembla que s'exculparan millor, ho diu en casteUa, per
que és un estudi fet per gent que entén molt de compe
titivitat, pero de llengües, "varias fuerzas determinarán 
las posibilidades de futuro de las Islas Baleares, ofrecién
doles múltiples oportunidades si se aprovechan, y amena
zas si se ignoran. La creciente inquietud por el medio 
ambiente: -lletres molt grosses perque es puguin llegir 
d'enfora- si no se toman medidas serias, sin embargo, el 
flujo de residentes y visitantes que buscan una alta cali
dad de vida puede verse desviado hacia otros destinos 
mejor preservados. 

La veritat és que són afirmacions de perogrullo, pero 
importants quan s'han pagat tan cares. Ho dic perque 
aquest és el sentit precisament -aquesta defensa del medi 
ambient, aquesta millora de la qualitat de vida- d'aquesta 
interpe¡'¡ació. Tots volem un futur, com més proxim 
millor, per les Illes Balears on hi hagi la més alta quali
tat de vida, amb excel·lencia turística que exigeix també 
una exel-lencia mediambiental. Pero mentrestant tenim 
moltes qüestions que incideixen negativament sobre el 
me di ambient sense resoldre. I potser voldran sentir la 
resposta del Govern, més d'una encara sense plantejar. 

El tractament de residus urbans esta en via de solu
ció a cadascuna de les illes. Pero existeixen molts i vari
ats residus que no es poden qualificar de residus solids 
urbans, que no són per tant residus domestics ni assimi
lables, i que no són directament competencia munici
pals. En aquests és en els que s'ha de centrar aquesta 
interpeHació. Pero aquest tipus de residus alteren, ame
nacen el medi ambient, l'ecologia, i ens aUunyen per 
tant de l'exceHencia, de l'exemplaritat que tots voldrí
em tenir en aquestes qüestions. EIs criteris del Pla di
rector sectorial de residus solids urbans, aprovats per 
unanimitat en aquest Parlament a l'any 1989, fa quatre 
anys, deia en el criteri 4 que "els residus exclosos del Pla 
director -o sigui aquells que no tenen la qualificació de 
residus solids urbans- seran objecte de plan s específics". 

Per fer efectiu aquest criterí tres anys més tard 
aquest Parlament va aprovar una proposició no de llei 
on per unanimitat, i sembla que gran satisfacció de tots 
els portaveus, es va aprovar consensuadament, després 
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d'esmenes, una resolució que demanava al Govern que en el 
termini maxim d'una any fes aquest pla de residus no inclo
sos en el Pla director de residus solids, i que per tant dugués 
al Parlament en el termini maxim de dotze mesos els criteris 
per poder aplica la Llei d'ordenació territorial, els criteris 
per poder fer aquest pla director sectorial. Parlam, per tant, 
de novembre del 1991. Han passat dos anys, i aquests criteris 
no han arribat a aquest Parlamento Pero la realitat no espera, 
la realitat continua, la realitat fa via, i a Mallorca, i a Menor
ca, i a Eivissa i a Formentera, a les Illes Balears hi ha molta 
brutor. Circulin pels camins rurals, per les carreteres secun
daries. Trabaran descarregues de ( ... ), de runes, geleres, 
rentado res , cotxes, de tot. A massa Uocs, a moltes curves, a 
molts de revolts, a molts d'espais que estan sense tancar hi ha 
un abocador salvatge. 

Agafin el tren de Sóller, especialment el turÍstic, aquell 
que fa l'aturada al mirador que domina la vall de Sóller, un 
tren que va pIe, normalment de visitants, deIs nostres hostes 
estrangers. I mirin la cara que fan quan el tren a la sortida de 
Palma travessa aquell conjunt d'abocadors incontrolats on hi 
ha tota casta de materials. Segur que se sen tiran empeguetts. 
Jo m'hi he trobat en aquesta situació. Ho diu l'estudi, no 
tornaran si les condicions mediambientals no milloren. 
Aquestes lletres tan cares vénen a confirmar les cares deIs 
turistes quan surten en el tren de Sóller pensant que van a 
fer una excursió -que ho és- de gran qualitat mediambiental, 
i traben que el tren passa per tots els femers incontrolats de 
Palma. 

Pero és que no tan soIs és un problema estetic. És un 
problema ambiental i ecológico Runes, frigorífics, ferralles, 
res té un destÍ prefixat, pensat o establert; ni per abocar-ho 
ni -el que encara és més important- per ser gestionats cor
rectament tots aquests residus que tenguin la categoria de 
perillosos. 

Aquesta interpeHació va dirigida al Govern en materia de 
residus t' xics i perillosos en general, especialment olis in
dustrials, frigorífics, lampares amb mercuri, residus clínics, 
hospitalaris, residus d'escorxadors, pneumatics, bateries de 
cotxes, ferralles, residus de demolició d'edificis. 1 no són 
residus municipals -crec que no hi ha dubte- en el sentit que 
dóna la termino logia comunitaria europea, i cada vegada 
esta més recollida ja en les legislacions espanyoles, en el 
sentit de distingir com a residus municipals els residus do
mestics, o de comer~os i oficines assimilables als domestics. 
Tots els que no entren en aquesta categoria, tots els que no 
esta n coberts per les previsions -que se su posa que aquest el 
veurem a la practica- deIs plans de res idus solids urbans, són 
els que preocupen en aquest moment al Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, i vol transmetre aquesta preocupació a tots els 
diputats i al Govern. 

Diu una recent informació del Ministeri d'Obres Públi
ques que a les Illes hi ha 11.000 tones anuals de residus to
xics i perillosos, cap d'ells tractats, sense incloure olis, ni 
fangs de depuradores, ni cendres ni escories; que faria falta 
sotmetre 1.500 tones a destrucció termica, 2.500 a tracta-

ments fÍsics i químics, i 7.000 a abocadors de seguretat. 
Estam, per tant, davant un problema que potser a nivell 
de tota Espanya és petit, pero a nivell de les Illes Bale
ars, que és aquí on nosaltres volem arribar a aquest 
nivell modelic en l'aspecte mediambiental, és d'una gran 
importancia, gens menyspreable. 

Les piles de botó, que ja sí que hi ha iniciatives per 
tractar de recollir-Ies, suposen de 1.000 a 1.500 quilos en 
l'any, que han de ser necessariament reciclades a la 
península per ser sotmeses a destiHació, perque aixó no 
és volum per a cap tractament a les Illes Balears. Per 
tant és un problema facil de resoldre, pero s'ha de 
resoldre. Les ferralles, xatarres, incontroladament aboca
des a qualsevol indret, més de 30.000 tones/any, no 
estan dins aquests residus toxics i perillosos, pero també 
estan dins aquest tipus de residus que han de ser canalit
zats, que han de ser tractats, que han de ser reciclats, 
dins el que sigui possible. 

Com ho pensa resoldre el Govern? Olis bruts d'au
tomoció, olis industrials, es calculen en unes 2.500 les 
tones/any d'olis generats a les Illes Balears. On van 
aquests olis bruts. Hi ha uns concessionaris, hi ha unes 
empreses autoritzades a cremar com a combustible, amb 
unes determinades condicions, olis. Quin percentatge 
suposen els olis que utilitzen aquestes empreses del total 
d'olis generats a les Illes Balears? I els altres on van? 
Van a les clavegueres, van a les depuradores, que des
prés no funcionen correctament, o és costosíssim el seu 
correcte funcionament; van al terreny, van a la naturale
sa, perque estan incontrolats. EIs fluorescents i les lam
pares de vapor de mercuri, elements altament contami
nants que tots els paisos avan~ats separen i tracten 
allladament per la recuperació del mercuri, que és 
altament contaminant, com dic. S 'ha fet ja alguna inicia
tiva, en vies de quina so lució esta aquest tema a les Illes 
Balears? 

Frigorífics, en una societat avan~ada com la nostra, 
amb un gran nivell de serveis turístics, amb un nombre 
d'habitatges altíssim, comptant habitatges turÍstics i de 
residents estacionals, amb una renovació per tant cons
tant del seu parc de frigorífics. Quants se'n tiren cada 
any? I a on es tiren? Perque els circuits de refrigera ció 
composts que tenen cloro-fluor-carburs són autentics 
enemics de la capa d'ozó que protegeix la terra. Fa uns 
anys, algú encara podia fer un somrís, quan se li hagués 
parlat de la capa d'ozó que protegeix la Terra, pero avui 
aquesta qüestió ha canviat molt. la no hi caben decisi
ons, són fets constats; els poders públics tots han d'em
penyer per traure el carro de la vida a la Terra enda
vant. 

Residus hospitalaris, són residus perillosos. És un 
tema de molta actualitat, pero no de recent aparició. A 
l'actualitat és evidencia que ni els centres públics ni els 
privats tracten adequadament aquests residus hospitala
ris, que en realitat -com dic- són altament perillosos. 

--
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, b olet incinerador de Son Dureta ba provocat protestes 
(..0 s f . 1 . P' I , danes veinals, proesslona ,que compartlm. ero e 
cnlta ' "" 1 ,. l' . blem3 esta molt mes estes, esta estes a a practica tota 1-

P\o de tates les instal 'lacion sallitaries. Quina solució té 
t~'eparada el Govern? Salució defjnitiva, solució excel·lent; 
~o ona solució per tapar un forat mentre se n'obre un allre. 

Residus d'escorxadors, tema molt poc tractat habitual
ment. Escorxadors, hipermercats, carnisseries; aixo produeix 
aproxirnadament 1.500 tones per any a les IlIes Balears. Qui
nes instal'lacions hi ha per tractar aquests residus? A on van? 
On es tiren? On són els digestors que els tracten? 1 aixo que 
són productes la digestió deIs quals té un rendiment econo
mic, perque són productes que tenen interes comercial: greix 
industrial i farines de carn per a pinsos per a animals. Pero 
en realitat el que llegim de tant en tant és que a una tanca a 
prop de Porreres hi han trabat no sé quantes butzes, que a 
no sé quina claveguera d'lnca s'hi ha trobat que hi tiraven 
desperdicis d'escorxador, etcetera. No hi ha un tractament, 
és un altre forat negre, un altre element amagat de la realitat 
deIs residus de les nostres illes. 

Residus de demolició d'edificis i obres: peltrets, ender
roes, runes, s'aboquen on es pot, en el primer revolt no 
vigilar. Per que no podem aspirar les Illes Balears al millor? 
La majar part d'aquests materials són reciclables, es poden 
obtenir arids per a la construcció, que bona falta fan. Per 
que no reciclar aquests residus per a la construcció? Si es 
prohibeix l'abocament salvatge, si es persegueix, amb una 
taxa d'entrada a una planta de reciclatge, més el preu del 
producte que en pugui sortir, fan perfectament viable aquest 
sistema de trituració i classificació deIs residus de les obres 
i de les construccions. 

En conclusió, senyores i senyors diputats, som davant una 
problematica d'ampli abast. Com tots els problemes mediam
bientals, desborda la divisió vertical en eonselleries, és un 
problema horitzontal, de tot o de gran part del Govern. La 
desídia de quatre anys, des del primer unl:lnime d'aquest 
Parlament a I'any 1989 no anuncia res bo. Pero vostes tenen 
la paraula. Si hi ha una allra versió de les coses, la don in. 
Mol'tes gra.cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Té la paraula en representació del 
Govern el conseller Sr. Triay i Humbert. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<;: 1 INDÚSTRIA 
(CristOfol Triay i Humbert): 

Grades, Sr. President, senyors i senyor diputat . Agafant 
les paraules del cliputat Sr. Triay i L10pis voldría en primer 
lJ.oc efectivament, tal com deia ell, recordar aquestes aprova
ClOns que hi ha hagut en aquesta Cambra després de I'apro
vació del Pla de residus sólids urbans que va deixar en una 
POSterior actuació al Govern de .Ia Comunitat Autónoma en 
~~s temes que aquell pla no arregla va. Peró també voldria 
e Ir, perque crec que és important saber-ho. qui és que té en 
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aquest moment les competencies en el tema de residus, 
i també recordar al Sr. Triay i Llopis que també fa 
bastant de temps, després de la Llei 20/1986 -per tant 
també fa set anys- el Govern central en l'article 11 deia 
"l'administració de l'Estat, d'acord amb les previsions 
subministrades per les comunitats autonomes, formulara 
un pla nacional de residus toxics", etcetera. 

Avui, novembre del 1993, estam encara en una pos
tura jo diria que de negociació, crec que positiva perque, 
i a<;;o és el darrer document que jo tenc, 22 d'octubre 
del 1993, del Ministeri d'Obres Públiques en que pretén 
dur una llei en que vol unificar tota la problematiea deis 
residus solids que no afecten els ajuntaments. 1 dic que 
estam -crec- en bona disposició, perque hem tingut ja 
tres reunions, i aquest darrer document, que com dic és 
de fa únicament unes setmanes, l'hem rebut a la conse
lleria per exposar els nostres criteris, a fi que, d'una 
vegada per tates, hi hagi una legislació que identifiqui 
c1arament tota la problem,lt:ica que en aquests moments 
embarga la nostra comunitat autonoma. 

1 per exemple, en aquesta praposició de llei que esper 
que es presentara en el Parlament de l'Estat espanyol es 
ralla de tot allo que voste ha anomenat aquí: olis, enva
saments, pneumatics, cotxes, piles, bateries de cotxes, 
tubs fluorescents, etcetera. Pero també aquí, amb 
aquesta proposició, que esper que tengui rang de llei 
proximament, es diu que efectivament en aquests mo
ments no hi ha una ordenació clara, naturalment amb 
totes les normatives que s'han desenvolupat a nivell de 
la Comunitat Europea durant aquests anys, i que no han 
tingut una aplieació al nostre estat espanyol, difícilment 
es pot des d'una comunitat auto noma regular. 

Per tant, nosaltres entenem -i crec que as;o és la via 
millor- que esperar i desitjar que aquesta llei que delimi
tara responsabilitats, que erec que una de les més im
portants, tal com es fa a la resta de la Comunitat Euro
pea, responsabilitat practicament sempre donada als 
fabricants, que qui més contamina, més ha de pagar; 
crec que a partir d'aquesta Ilei que desenvolupi quines 
han de ser les eompetencies, i quin ha de ser el grau de 
responsabilitats, tant deIs fabricants com de les comuni
tats autonomes i deIs ajuntaments, a partir d'aquí crec 
que podem nosaltres regular en certa manera el que des 
d'aquesta llei se'ns vengui, jo no diría que imposat, sinó 
negociat. 

Per tant entenc que en aquests moments, tot i tenint 
en compte aquesta aprovació que hi va haver d 'aquests 
criteris, crec que seria totalment contraproduent intentar 
legislar, duplicar esfors;os quan des del Ministeri d'O
bres Públiques sembla ser que de manera bastant immi
nent es promulgara aquesta llei mare de residus perillo
sos que abasta practicament hospitalaris, olis, dissoI
vents, embalatges, etcetera; tota la prablematica que en 
aquests moments no tan sois té aquesta comunitat au-
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tonoma, sinó que la té també la resta de l'Estat espanyol. 

Per tant, i de manera quasi telegraJica, pero crec que a¡;o 
és la resposta del Govern: crec que en aquests moments, i 
com li deia, col-laboram conjuntament amb l'Estat central en 
aquest tema. Nosaltres estam dísposats a afrontar, en funció 
de les competencies que aquesta lleí ens emmarqui, a resol
dre aquesta problemé'ttica. Entenc que en aquest moment 
voler per la part nostra legislar unilateralment, quan hi ha 
una llei marc que molt probablement entrara a Corts molt 
properament, crec que seria una temeritat. En qualsevol cas, 
i pel que fa al que voste deia que passa en aquests moments; 
jo 1i puc dir que, per exemple, casos concrets com pot ser el 
tema de bijuteria, té un tractament específic a través de 
1 'Institut tecnologic de bijuteria; el tema, per exemple, de 
cromats de diverses empreses té una depuració química; el 
tema d'olis, se n'incineren alguns d'ells a cimenteres, d'altres 
a plantes d'aglomerats; el tema de perles es du a la penínsu
la per depuració, etcetera. És a dir, que casos concrets tenen 
la seva sortida concreta. 

Per tant, i a¡;o és un poc la resposta del Govern, és d'es
perar i desitjar que aquesta llei a nivell nacional que sortira 
properament, surtí com abans millor, i nosaltres en funció 
d'ella assumirem les responsabilitats que la Comunitat Auto
noma en el tema concret li pertoqui. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Passam al torn de fixació deIs grups 
parlamentaris. Pel Grup Parlamentari MIXT el Sr. Peralta té 
la paraula. 

EL SR, PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. 
Triay i Llopis, en principi totalment d'acord en haver duit a 
aquesta tribuna aquest tema, que creim que és d'una impor
tancia cabdal per al futur d'aquesta comunitat autonoma. És 
d 'una importancia per al present i per al futur. 

Difícilment es pot vendre davant el turisme que ens 
visita, i davant la nostra propia opinió pública, que la nostra 
comunitat té una gran part del seu territori preservat, amb 
una serie d'arees naturaIs, aprovat per llei d'aquest Parla
ment; i difícilment es poden plantejar altres qüestions també 
molt importants relacionades, o que es volen vendre com una 
bandera d'aquesta qualitat del medi ambient, com és el cas 
de la declaració que s'ha fet recentment de Menorca com a 
reserva de la biosfera, si a¡;o queda contrarestat per una altra 
banda amb el fet moltes de les enquestes que es fan a aquells 
que ens visiten, i als propis que habitam en aquesta comuni
tat, a<;o queda contrarestat perque hi ha una imatge -i jo 
m'atreveria a dir, no tan soIs una imatge, sinó una realitat
negativa i mol tes vegades perillosa que ens envoIta. En a<;o 
estem, per tant, totalment d'acord, amb aquesta llarga relació 
que ha fet de situacions conflictives que es plantegen de 
col· lisió amb el medi ambient, degut fonamentalment a la 
problematica de residus no urbans. 1 jo diria que fins i tot 

avui, i parlant del present els residus urbans normals 
continuen sent un problema. Esta en vies de solució 
practicament a totes les illes, almanco que jo conegui, en 
el cas de Mallorca esta a punt de soLució, amb grups a 
favor i grups en contra del sistema escollit pero a~ó és 
un tema colateral que no és ara el moment de la seva 
discussió; i en el cas de Menorca amb un sistema que 
també té grups a favor i grups -si no en contra- que 
consideren que hauria d'estar complementat amb altres 
qüestions. 

Pero voste ha dit, Sr. Triay, una cosa que crec que ha 
estat important. Ho ha dit, així, de passada, que el pro
blema a nivell de tota Espanya és un problema possible
ment petit; i jo amb a<;o també he de dir que és així. 
Perque hi ha una cosa que és determinant en el conjunt 
de l'Estat espanyol, i jo crec que no hem de perdre de 
vista aquesta qüestió, encara que hem de parlar de les 
qüestions que ens pertoquen directament a la nostra 
comunitat autonoma, aquí, en aquest Parlament; pero 
hí ha qüestió que aquell que viatja, a mesura que se'n va 
cap al nord d'Europa, evidentment va trobant manco 
abocadors incontrolats, manco abocadors d'olis, manco 
munts de neveres, manco munts de peltret; a~o a mesu
ra que un se'n va cap al nord d'Europa no troba aques
tes coses, encara que hi ha hagut altres problemes relaci
onats amb el medi ambient que tots coneixem, com és 
el tema de les pluges acides, etcetera, que tenen els seu s 
problemes per resoldre'ls. 1 en canvi quan un se'n va per 
avall de l'Estat espanyol, doncs és a l'inrevés: s'incre
menta el nombre d'abocadors de contaminació de tot 
tipus. 

Per tant, per part del Govern se'ns diu que s'esta 
pendent d'una llei estatal. Amb a~o hí estam d'acord, 
que aquesta lleí estatal, que s'adaptaría a les normatives 
de la Comunitat Economica Europea podem estar d'a
cord; pero a~o creím que és una qüestió només parcial, 
i només és una part del problema, perque aquesta llei 
segurament que parlara, sí ja s'ha avan~at per part del 
Govern, d 'una serie de qüestions molt concretes, i que 
són realment una serie de residus que són aItament 
contaminants. Pero hi ha molts d 'altres residus -i per 
a<;o he dit també al principi que deterioren la imatge
que sense ser contaminants creen un impacte visual que 
és absolutament negatiu per preservar el nostre paisatge 
i preservar la bona imatge de la nostra comunitat. 1 aquí 
sí que crec que d'una manera decidida s'hauria d'entrar. 

Per tant, suposem que la subsegüent que vindra 
després d'aquesta interpel-lació, parlara de tot en gene
ral i es fara menció a aquestes qüestions que possible
ment no contemplara. la llei de caracter estatal. Per tant 
esperarem aquesta moció, que estam segurs que en la 
forma com vindra formulada, i tractant-se del problema 
tan important que avui s'ha plantejat aquí, crec que 
tindra suport favorable í positiu, segurament, segons 
com vengui formulada, perque jo crec que es recolliran 
aquestes fonamentalment aquestes qüestions, i que de 
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tes forOles no hem de perch·e de vista -tal com s ha mani 
~o tat per part del portaveu del grup interpel·lant- que ja hi 
¡es un acord pres per part el 'aquest Parlamento i que aquest 
laord , si es va prendre per uoanimitat, s'hauria de complir. 
~1 aquest sentit, estam totalment d 'acord amb les afirmaci-

os qu.e 'han feto Per tant, ent un tema de tanta importan
~ia cree que, i almanco per part del Grup MIXT hi hama un 
tot~l consens en tot allo que sigui per aconseguir unes nor
rnatives que millorin ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Sí, acab tot d'una, Sr. President .... que millorín d'una 
manera tangible i real aquesta problematica que es deriva 
d'aquests residus no mbans, i que són molts d'ells perillosos, 
i altres altament impactants per a la nostra imatge. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup PSM I EEM té la paraula 
la Sra. Vadell. 

LA SRA. V ADELL I FERRER: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Sr. 
Triay ens ha presentat avui un tema preocupant, i recordaria 
la setmana passada, que encara que tractassem un tema que 
no tenia aparentment res a veure amb aquest, ja apuntavem 
l'impacte negatiu que tenien aquests abocadors incontrolats 
que hi ha al llarg de tota la geografia de les nostres illes. 
Parlavem en aquells moments de les vi es abandonades del 
tren. Pero és que no se n'allibera cap racó de la nostra geo
grafia, tant siguin zones protegides, com zones no protegides, 
com si són albuferes, com si és la mar. El Sr. Triay no ha 
parlat de la mar, pero realment és un abocador que també 
s'usa indiscriminadament. L'Albufera també és un altre 
abocador incontrolat, víctima de totes aquestes accions incÍ
viques que fan que la nostra terra sigui realment un abocador 
quasi completo 

Nosaltres volem donar suport en certa manera a la inicia
tiva elel Sr. Triay. Esperam la moció que ens dura a aprova
ció; pero i reaJment aqueste, segons Emaya ens diu que es 
gelteren unes 100.000 tones ele eleixalles anualment a totes les 
Balears, i llavors es deixen a qualsevol lloc, no només tenint 
un impacte visual negatiu, sinó que el perillós é la contami
nació posterior, a la qual hi ha risc que tenguin sobJ·etot el 
aqü ífers. És una contaminació lenta ja que no es veu a curt 
termini; pero les generaciolts futures es vellran mo.lt afecta
eles per aquesta filtració el aigües que tenen quan travessen 
tots aquesr materials abocats indiscriminaelament. 

E Consideram que aquest problema és elifícil de solucionar. 
l Sr. ConselIer ha dit que no hi havia una legislació encara 
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per part del Govern central; pero el que nosaltres veurí
em positiu seria que s'arbitrassen una serie de normes 
per evitar aquesta proliferació d'abocadors i de residus 
per tot arreu. S 'hauria de demanar la col-laboració amb 
els ajuntaments. Sabem que hi ha molts de llocs, a molts 
d'ajuntaments, que es fa una recolliela domiciliaria d'ob
jectes que no poden anar dins les bosses de fems; pero 
Ilavors el que es fa amb aquests objectes és dur-los als 
abocadors, moltes vegaeles, que hi ha per tota la nostra 
geografia. Per tant no s'aclareix res, sinó que es tritura 
o es capola juntament amb les altres deixalles, i es fa un 
altre focus de contaminació. 

Possiblement seria una solució evitar que hi hagués 
aquests abocadors per qualsevol vorera de camí o per 
qualsevol torrent, i que els ajuntaments colaborassen en 
aquesta recollida, i sobretot en aquest emmagatzema
ment, fins que no es tenguessen unes solucions definiti
ves per poder evitar aquesta degradació ambiental. 

Sr. Triay, esperam veure la moció que ens presenta
ra. Segurament tendra elnostre suport, consideram que 
s'han de prendre unes mesures per evitar aquesta con
taminació, i esperam veure que ens presentara d'aquí 
a quinze dies. Moltes gnkies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. Pel Grup PP-UM té la paraula 
el Sr. Verger. 

EL SR. VERGER 1 POCOVÍ: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Quan et 
trobes amb una interpel-lació el'aguest tipus, realment 
no saps massa que has de preparar, perque s'interpel-la 
al Govern quina és la seva política en residus no muni
cipals, en una materia que -com bé s'ha dit aquí- és un 
problema horitzontal, que -com més bé ha dit una altra 
consellera- no just afecta els membres del Govern, sinó 
també els ajllntaments. Jo pens que no és bo comparar 
"si ns anam per amunt esta més net, i si ens anam per 
avall esta més brut", crec que no és aixo; i que tampoc 
no vull pensar que Mallorca o les Illes Balears som un 
abocador, tal com ens han manifestat aquí, perque aixo 
tampoc és cert. 

Que hi ha abocadors incontrolats? Sí. Si haguessen 
estat controlats, si els ajuntaments en el cas de Mallorca 
s'haguessen posat tots el'acord, avui en dia tenelríem 
una altra solució als residus municipals; pero no es 
varen posar d'acord, i com que no es varen posar d'a
corel, es va haver de fer un pla director, es va haver ele 
determinar de prendre una serie de mesures, i es va dur 
a terme una determinada política amb aquells fems 
urbans. 

I ara ens trobam elavant una problematica de residus 
toxics, perillosos, que realment és cert que requereixen 
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una determinada actuació. 1 si va acompanyada d'una legisla
ció per part de l'Estat, que negocia amb les comunitats auto
nomes, jo pens que no és mala idea. Perque és ficil prendre 
mesures; pero aquestes mesures qualque vegada ens trobarem 
que en part resoldrem el problema i l'enviarem a un altre 
lloc. Les piles de botó, per posar un exemple, que s'han 
comentat aquí, i que com vostes saben el Consell Insular de 
Mallorca, conjuntament amb els municipis vol recollir totes 
les pi les de botó que es produeixin, després hem de veure 
que feim amb elles. A Mallorca no les podem tractar; les 
hem d'enviar a Catalunya, on hi ha una planta on és possible 
que es reciclin; no sé que en fan els altres, pero que tenen un 
tractament determinat. 

Els olis bruts en part s'incineraven a certes fabriques de 
Mallorca, i no sé si aquest és el tractament adequat que han 
de tenir. Les lampares de vapor de mercuri poden tenir un 
tractament determinat pero després hem de veure que fa
rem amb el vapor de mercuri. El mateix passa am.b els frigo
dfies, i el mateix amb els hospitalaris; que jo crec que amb 
els hospitalaris el consell ha volgut ser molt prudent, perque 
a mi em consta que fan feina en aquesta materia perque és 
un objecte de premsa diari; i que si els hospitals, de totes 
maneres, complissen amb la seva obligació, avui en dia no 
seria un problema de la conselleria, perque els hospitals 
toquen tenir un incinerador alla on, en uns determinades 
circumstancies s'incinerassen els que són hospitalaris; i de 
totes maneres crec que s'hauran de prendre una serie de 
mesures si els hospitals no compleixen la normativa, que avui 
tenen l'obligació de complir. 

Per tant, dic, ens trobam davant un problema serio, que 
no es pot deixar de la ma, que el Govern central diu -segons 
ens ha dit el conseller- que esta negociant i discutint amb les 
comunitats autonomes, perque molts d'aquest problemes 
necessitaran d 'un tractament conjunto Difícilment podrem 
pensar a Mallorca que Mallorca, o a Menorca, o a Eivissa i 
Formentera, es podran resoldre o es podra donar tractament 
adequat a tots els subproduetes que s'obtendran d'un traeta
ment d'aquest residus no municipals. 

Per tant, pens que si aquesta legislació estatal esta pro
xima, val la pena esperar-la; que si aquesta legislació estatal 
s'allargas, sí que hauríem de dir al Govern de la nostra 
eomunitat autonoma que en determinades materies que avui 
en dia són preocupants prenguéssem una serie de mesures; 
i jo no tene cap dubte que així sera. De totes maneres tam
bé cree que no és clolent que siguem seriosos en els plante
jaments de medi ambient. Tots, absolutament tots, els mem
bres d'aquestes ¡Hes -ja no die el aquesta Cambra: d'aquestes 
i1les- volem un medi ambient tan cuidat com sigui possible. 
1 coro no ha. de ser aOO? CLar que í. Pero quan es xerra, 
per exemple, de res idus produits de demolició d'edificis, que 
tenen un determinat traetament, i es poden emprar en part 
eom a arids, hem de saber que un traetament paregut a aixo 
que puguem pensar en aquests moments, costava -un que 
varem veure el Sr. Triay i jo- 28 marcs per metre eúbic. 28 
mares a 80 pessetes són pessetes. I jo no vull dir que ho 
haguem de fer, cree que si. El que passa és que també hem 
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de dir als ciutadans que aquest traetament 1 'hem de 
pagar entre tots, i que el tractament de medi ambient 
que s'ha de fer , és un tractament caro 1 aquest problema, 
que s'ha dit que és horitzontal, ho sen\ tant que abasta. 
nl tots els ciutadans i totes les instituciol1s. Cree que és 
l'úoica manera de resoldre aquest problema. 

Mentrestant jo no sé quina sera la moció que presen
tara, si és que la presenta, el Grup SOCIALISTA. Nos
altres també l'esperarem. Pensam, com molt bé ha dit 
el eonseller, que si hi ha una normativa que es pugui 
publicar a curt termini, és bo esperar-la; i que si aixo 
s'allarga, el Govern de la Comunitat Autonoma haura 
de prendre una serie de mesures en temes que avui en 
dia són notícia, i que per tant crec que no poden espe
rar un tractament determinat o específic; perque real
ment preocupen no just a nosaltres, sinó que preocupen 
a tota la població. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Verger. Pel torn de replica té la paraula 
el Sr. Triay i Llopis. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Per comprar peces en mares, la Seat esta a punt de fer 
fallida. A Alemanya els seus preus, nosaltres els nostres. 

Sr. Conseller, representant del Govern d'aqusta ma
teria, si bé jo crec que li desborda l'ambit d'aquesta 
interpeHaeió a la propia conselleria, no tant eom voste 
diu, perque realment sembla que li ha desbordat el eent 
per cent, pero cree que en certa manera li desborda. 
Pero jo no he demanat cap legislaeió. No record haver 
dit cap paraula demanant una legislació. Jo he recordat 
que fa quatre anys aquí per unanimitat, i amb gran 
alegria de tots els portaveus, es va acordar que es farien 
uns plans especials en aquestes materies; i ningú no va 
dir que no hi havia eompetencies. Fa dos anys es va 
recordar aquest tema, i es va aprovar la proposició no de 
llei perque es duguessin els criteris pel Pla director 
sectorial; i per unanimitat es va eanviar de sis mesos a 
un any, i ningú no va dir que no teníem competencies. 
1 ara avui, no tenim eompetencies. Aixo és nou. Hem 
descobert ara que no tenim competencies, pero en tení
em. Que ha passat? 

o es dec1ari tan i.ncompetent, encara que ho ¡gui. 
Ho deia el Sr. Alfonso. i ho be volgut aprofitar. o es 
llevi les puces de darnunt perque no hi ha dubte que els 
industrials seran, j els hospitals, i els que siguin, els que 
hauran de carregar amb el cost de la descontaminació. 
Pero aixo no lleva que hi hagi una administració pública 
que inspeccionara, que vigilara, que controlara i que 
sancionara, que aixo és el paper que li correspondra a 
voste. Jo no die que munti fabriques, quin desastre!, ja 
n'hi ha prou així. Si durant quatre i més anys els <l055i-

rd 
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ers d aquesta casa estan pleos de respostes a preguntes sobre 
oJis industrials, el q~e ~an,. el no fa~ el que farem , "tra~tam 

·xC> tenim tantes Ifldustnes autontzades ... II , ara voste em 
~I·U ~ue en olis inclustrials no tenim cap competencia. Hem 
~rdut el temps, en han enganat. Que bem fet durant qua

~·e o més anys? Totes aquestes carpetes plenes d'expeclients 
d'olis industrials. Vostes per que es fiquen en materies, ido, 
en que no tenen cap competencia? No és possible, 

Li par! de residus d'escorxadors, tal vega da li ha vengut 
de nou. No hi ha competencies a les Illes Balears per con
trolar els residus deIs escorxadors? Esta segur d'aixo? Jo crec 
que sí, que n'hi ha. El que passa que el que hi ha és auten
tica incompetencia per gestionar-los, que és un problema 
molt diferent del que voste planteja. 

EIs hospitals han de complir les normatives, clar que sí. 
Pero si no les compleixen -i jo no venc aquí a defensar cap 
hospital, sinó els ciutadans de les Illes Balears, que són els 
sofridors d'una mala gestió en medi ambient- voste, o l'auto
ritat corresponent, sera qui haura d'actuar; perque els hospi
tals no són una autoritat, més que sanitaria, en tot caso EIs 
hospitals estan per curar la gent, pero qui haura d'imposar 
les sancions i fer-Ies complir haura de ser l'autoritat admi
nistrativa política democratica que tengui la gestió de les 
Beis. 

Crec que vostes haurien de gastar una mica menys en 
estudis que fan grans declaracions mediambientalistes, con
servacionistes; i dedicar-se una mica més a resoldre els pro
blemes de cada dia que tenim reals en problemes de medi 
ambient, qüestions que es plantegen a les reunions que es fan 
mensualment. A la comissió del reciclatge, com voste sap 
molt bé, ara ve voste aquí i diu que no ten en competencies 
per resoldre-ho; i aBa estan tractant, negociant, imposant i 
cercant solucions. És possible aixo, que hi hagi tantes dife
rencies?, que no ho hagin descobert fins ara, que aixo és un 
tema vetat al' actuació del Govern de la Comunitat Auto
noma de les Illes Balears? S'han de permetre, s'han de tole
rar el abocaments salvatges ele tot ti pus, a quaLsevol indret 
de les Il les Balears? No hi ha compete'ocia per impedir-ho? 
S'ha ele permetre que els olis industrial vagin a les clavegue
res i a les depuradores, que tan cares ens surten, de l'Iba an, 
i que així no funcionaran bé mai?, no hi ha competencia 
per aixO?, no hi ha competencia per impedir que aquests olis 
Usats vagin al terreny, al camp, a qualsevol indret no vigilat? 
Jo crec que sí, que n'hi ha, i moltes. 

Senyores i senyors diputats, senyors del Govern, m'espe
rava una visió corresponsable d'aquests problemes. No m'es
perava un desistiment tan total, tan absolut, de no donar ni 
~P resposta a cap de les qüestíons que jo Ii he plantejat. Jo 
(¡ he plantejat una interpel-lació quasi diría que amable· jo no 
havia plantejat una interpe)'lació demoüdora a I'acció del 
Govern. Jo volia veure si podíem comen~ar a parlar d'una 
~erie de problemes amagats pero que hi són. El que em trob 
es que 1 ecología, la defensa del medj ambient en lIoc ele ser 
Un IUotiu vital que motivi totes les nostres actuacion , com 
deja JUolt bé un editorialista de premsa diaria avui mateix 
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s'ha convertit en un pretext fiscal. És més, s'ha conver
tit, i amb moIts de milions per mig, amb un pur orna
ment verbal. Moltes gracies, 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. En torn de contrareplica té la 
paraula el conseller Sr. Triay. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<;: 1 INDÚSTRIA 
(CristOfol Triay i Humbert): 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. 
diputat interpeHant, em sap greu perque o voste no ha 
entes la meva postura, o el que vol aquí és en certa 
manera, d'una manera floral, voler culpar el Govern de 
coses que no en té cap culpa. 

Quan jo ti dic que fa set anys que el Govern, el seu 
govern, havia de presentar un projecte de llei sobre el 
tema de residus, voste d'a~o no n'ha parlat; fa set anys 
que des del Govern central s'havia de presentar una llei 
que desenvolupés tota la problematica en aquest tema. 
Voste d'a~o no n'ha parlat, clar, no li interessa; l'únic 
que li interessa és en certa manera interpel-lar el Govern 
de coses en que no té competencies. Sí que té compe
tencies de control, i les fa; i encara n'hi diré una mes: 
jo li recordaría, i seria important que voste fes una 
gestió amb el director general de l'Insalud, l'actual i 
l'anterior; el director de Son Dureta, l'actual i l'anterior; 
i voste veura amb quins punts j amb quina jo no sé 
amabilítat o no, pero s'ha intentat que s'assumís la seva 
responsabilitat, cosa que fina ara no s'ha fet. 1 jo sí que 
vull dir aquí, en aquest Parlament, que hem donat un 
termini bastant curt, perque precisament en aquest tema 
qui tengui competencies per aclarir-ho, ho aclareixi. 

Per tant, de desídia en absolut, i he de dir-li que en 
temes tan concrets com el deIs olis es fa allo que s'ha de 
fer. Hi ha uns recollidors, es paga una certa quantitat en 
funció de si es du d'unes illes a altres, es crema perfecta
ment a les cimenteres, i si no a les plantes d'agliomerats 
asfaltics, i en tots els temes que la conselleria té no les 
competencies, sinó l'obligacio d'aplicar la normativa que 
ve i emana de Madrid, ho feim. Per tant insistesc en la 
meva sortida del que abans li havia dit: entenem que és 
duplicar esfor~os en aquests moments intentar, voler 
legislar en una cosa que vostes -i ja li he dit- fa tres 
setmanes han rebut ja el que sera aquest projecte de llei. 
Vostes consideren que hem de seguir per una altre ca
mí? És la se va postura; nosaltres entenem, i així ho 
hem manifestat al ministeri, que estam disposats a 
col·laborar perque aquesta llei entri en qualsevol mo
ment en vigor. 1 nosaItres aleshores, amb la normativa 
que se'ns did, i que dira IIvostes, comunitats autono
mes, són responsables en a~o: ajuntaments en unes 
altres, i estatal en la seva ll

, nosaltres aleshores actuarem 
en conseqüencia. 
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Per tant, vostes presentin la moció que creguin adient, 
pero entenem que és una arbitrarietat en aquests moments 
voler duplicar esfon;os i legislacions, quan sembla ser que és 
bastant imminent que en surtí una. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. 

11.2) InterpeHació RGE núm. 2893/93, presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ensenyament 
del cataIa i en cataU. a la Comunitat Autonoma. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la segona interpeHació, que és la 2893, presen
tada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ense
nyament del catala i en catala a la Comunitat Autonoma. Té 
la paraula en nom del grup interpel-lant el Sr. Pons i Pons. 

EL SR. PONS I PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr. Conseller. 
Han passat deu anys d'en~a que les Illes Balears accediren a 
l'autonomia. Pero una de les qüestions fonamentals, el re
cobrament de la normalitat de la nostra llengua, la llengua 
catalana, continua sent una qüestió plantejada, una qüestió 
oberta; pero no és, ni du camí de ser de cap de les maneres, 
una qüestió resolta. Pitjor encara: ni tan soIs es troba en 
vertadera via de solució. 

El 1993, deu anys després de l'entrada en vigor de l'Esta
tut d'Autonomia, la nostra llengua, la llengua catalana, avan
c;;a lentament dins l'ambit oficial, pero recula perillosament 
en els carrers d'aquesta ciutat, i a amplies zones de les Illes 
Balears. Per que? Qui és el maxim responsable que la nostra 
llengua no estigui en camí de ser d 'ús normal i general a 
tots els ambits de la vida de les Illes Balears? Podríem cer
car responsabilitats historiques, de vegades ho hem feto És un 
joc entretengut i fins i tot, si volen, un poquet divertit. I si 
els Reis Catolics, Isabel i Ferran, no s'haguessin casar, i no 
s'hagués fet la famosa unitat d'Espanya? I si l'arxiduc CarIes 
hagués guanyat la guerra i Felip V l'hagués perduda? I tam
bé podríem dedicar alguns improperis contra els que s'han 
destacat dictant normes contra la nostra llengua. La llista 
podria comen~ar, per exemple, per CarIes IlI, o abans Felip 
V; i finalitzar amb el Sr. Francisco Franco, destacat en aques
ta materia. 

Pero si volem resoldre el problema, i no fer excursions i 
entreteniments historics, hem de mirar més a prop. Hem de 
mirar dins aquesta sala, i hem de mirar, ens hem de dirigir 
al Sr. Conseller; pero sobretot ens hem de dirigir al maxim 
responsable polític de les Illes Balears, que no és altre que 
el Molt Honorable Sr. Gabriel Cañellas. Perque és clar, quan 
aquí convé, quan convé al Govem, es practica el joc del 
messianisme competencial; davant qualsevol qüestíó espinosa, 
quina és la resposta que dóna el Sr. Cañellas, a vegades ell 
mateix, i a vegades per boca del conseller de tom? És una 

resposta simple, una resposta de manual: "quan tenguem 
competencies". 1 aquest poble nostre deu pensar que 
aixo de tenir competencies ha de significar l'adveniment 
del messies, o -si volen un exemple més casola i més 
d'anar pel carrer- practicament quasi quasi aixo que surt 
per televisió: l'arribada del cosí de Zumoso!. Sí, quan 
vengui la competencia ho resoldrem tot; i el Sr. Cañellas 
ha fomentat durant anys, i li ha donat un cert rendiment 
polític, el tema d'aquests messianismes d'anar per casa. 

Pero avui en materia de normalització lingüística la 
cosa no funciona, no hi ha cosins de Zumosol que val
guin. Materia: normalització lingüística; més concreta
ment ensenyament del catala i en catala a les Illes Bale
ars. Qüestió fonamental i previa: tenim competencies? 
Les tenim totes, Ai, aixo ja no va bé. Si ara tenim les 
competencies, ja esta m perduts. Disposam d'un marc 
legal? Sí, ampli, salid: Constitució Espanyola, 1978; 
Estatut, 1983; LIei de normalització lingüística a les 
Illes Balears, 1986; i tota una serie de decrets i elements 
normatius complementaris. És a dir, que per fronda 
legislativa no queda. Tenim competencies, hi ha una 
legislació, hi ha una normativa, i fins i tot diré més, una 
cosa que de vegades s'oblida, el tema de plantejar l'ense
nyament del catala a l'Oescola no va esperar l'Estatut 
d'Autonomia de 1983, va ser el Reial decret 2193/1979, 
de 7 de setembre, de l'epoca del Consell General Inte
rinsular, feia molt poc temps que s'havia constitult, i 
que presidia no el Sr. Cañellas, sinó el Sr. Jeroni Alber
tí, el que va encetar a les Illes Balears -i és just recor
dar-ho- ara fa practicament quinze anys, l'ensenyament 
del catala a l'escola. 

L'Estatut ens ha donat competencia exclusiva. Una 
altra desgracia, Sr. Conseller, no hi ha excuses que val
guin, no podem passar balons a ningú; i més encara: hi 
ha un problema de finan~ment? No, perque el finan~a
ment del sistema educatiu va a carrec del denostat Go
vem central, vía Ministeri d'Educació i Ciencia. Per tant 
no hi ha excuses. El tema de l'ensenyament del catala i 
en catala és una qüestió que s'ha de resoldre aquí, i que 
hi ha competencies, hi ha lleis, i francament no poden 
treure l'excusa que no hi ha recursos. 

I qui falla? Per que aixo no camina? Va fallar la 
Constitució? No, si va ser un gran aven~ historic, va ser 
un trencament amb un passat de centralisme lingüístico 
L'Estatut d'Autonomia? Tampoc; gracies que varem 
aconseguir superar unes temptatives que ens haguessen 
pogut dur al desastre del País Valencia, o de la Comu
nitat Valenciana; i varem aconseguir manten ir una de
nominació correcta de l'idioma, científica, i un respecte 
cap al tema de les famoses peculiaritats. I per tant el 
problema és que ni amb constítució, ni amb Estatut, ni 
amb LIei de normalització aquest tema du camí de 
solucionar-se. 1 per que? Resposta simple i de manual: 
Perque tant la Constitució, com l'Estatut, com la LIei de 
normalització lingüística, i fins i tot tota la normativa 
signada pel mateix Sr. Gabriel Cañellas, van molt més 
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eJ1l1a en Les seves previ ions del que el Sr. Gabriel Cañellas, 
president d'aqllest~ cO~ll~ita~, ~ta disposat a assumir en 
rn.ateda. de normalttzaclO hngulSl1Ca, concretament de I'en
senyament del catala i en catahl. 

1 per tant, encara que el conseller de tom vulgui fer uns 
plaotejaments, no té el sllport polítlc lIficient per part de 
la presidencia d'aquest govern. 1 resulta que de consellers de 
cultura ja en duim quatre: Gilet Munar Vidal, Rotger; i si 
no s'aturen, aviat la llista deIs reis gots aixo. Aixo és un 
element d'inestabilitat. El que sí persisteix és el discurs del 
Sr. Cañellas, i el Sr. Cañellas. Una falta de voluntat política. 
1 és clar, si no es té voluntat política de resoldre un proble
ma, com es pot resoldre? Han vist mai cap govem que resol
gui una cosa en que no té interes? No n'hi ha hagut cap 
mai; si amb dificultat es resolen els problemes que volem 
resoldre, ves que fara quan no tenim voluntat d'afrontar-Ios? 

Voste, Sr. Conseller, jo diría que és l'administrador de la 
competencia de normalització lingüística; pero el vertader 
responsable -voste ho sap millor que jo- és un senyor que en 
aquest moment és absent d'aquesta sala -absencia significati
va-, el Sr. Gabriel Cañellas. 

Quin és el programa de normalització, o de no norma
lització, que ha manifestat una i altra vegada el president 
d'aquest govem? Discursos d'investidura de 1983, 1987, 
1991. D 'entrada una qüestió senzilla, pero realment d'alta 
significació: per que el president mai, en cap circumstancia 
dins aquest Parlament, ni en discursos d'investidura ni en 
intervencions posteriors ha anomenat simplement pel seu 
nom la nostra llengua, la llengua catalana?, perque és una 
materia a la qual és profundament refractario 1 logicament 
si no hi ha compromís, si no hi ha una denominació correc
ta, si hi ha subterfugis de Ilnostra llengua ll

, de IImodalitats 
lingüístiques, peculiaritats II , etcetera; hi ha una cerimonia de 
confusió davant la societat. I així com el Sr. Jordi Pujol i -Ji 
diré més- fins i tot el Sr. Fraga -que m'he pres la molestia 
de llegir en gallec i repassar les seves intervencions en el 
Parlament de GalÍcia- parlen clarament del nom de la llen
gua de Catalunya i de Galícia; i aquí no, aquí no hi ha 
compromís, no hi ha voluntat. 

Per tant, si voste va fer el miracle, Sr. Conseller, que a la 
darrera intervenció el Sr. President parlas vuit minuts i mig 
de cultura, hauria de fer un altre miracle, que aconseguís 
pronunciar correctament IIllengua catalana, llengua catalana 11, 

expressió tan elemental que fin s i tot un lloro vell aprendre. 

1 ciar, aquesta manca de compromís on ens ha duit? És 
Una llosa que frena qualsevol temptativa, perque no es trans
met a la societat, i als alumnes a les escoles, que hi ha un 
president, un govem compromes veritablement en la norma
lització del catala. 1 per molt que hagi posat en el model 
educatiu propi de les Illes Balears que hi haura un model 
trilingüe, logicament aquesta és una imatge fictícia, perque 
n? es correspon a les intervencions que es fan des de la presi
~~ncia. 1 és molt curiós. Es podra dir que aixo és una qües
ho difícil, que no s'hi pot entrar, etcetera; pero hem de 
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recordar una cosa molt elemental: s'ha de veure l'activis
me, el dinamisme, la voluntat, el grau de fanatisme que 
s'ha demostrat en aquest govem quan una qüestió s'ha 
volgut resoldre, quan s'hi ha volgut entrar. Si hem d'a
nar a urbanitzar a ses Salines, si hem de modificar una 
llei, quina velocitat! Quina velocitat! Es fan sessions 
contínuament, i el problema al final es resol, d'acord 
amb la voluntat de la presidencia. 1 fins i tot quan es va 
trobar resistencia, voldríem recordar que el Sr. Presi
dent va dir que si aquella finqueta alla on hi havia al
guns interessos familiars no era objecte de la urbanitza
ció corresponent, independencia. Independencia. És a 
dir, que si no em deixen urbanitzar, m'independitzaré. 

I en canvi, quan es tracta de normalitzar una cosa 
que és un mandat imperatiu de l'Estatut, que diu que els 
poders públic Ilhan de" normalitzar el catala, a les Illes 
Balears no hi ha compromís. 

(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President 
en la direcció del debat)o 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Diputat, acabi per favor. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Acab ara mateix, Sr. President. Hi va haver, per tant, 
una voluntat d'urbanitzar, sense que cap mandat impe
ratiu de l'Estatut diguin que s'han d'urbanitzar les fin
ques de la família, i aixo sí que es va resoldre. 

Sr, Conseller, el tema de l'ensenyament del catala i 
en catala al sistema educatiu de les Illes Balears amb 
aquests fonaments no pot funcionar. Ens agradaria que 
ens explicas quin és el seu programa en aquesta materi
a. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. El conseller de Cultura, 
Educació i Esports té la paraula. 

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

Sr. President, senyors i senyors diputats. Sr. Diputat 
interpeHant. Bé, jo aquí llegesc el títol lIensenyament 
del catala i en catala a la Comunitat Autonoma ll

• Jo 
intentaré explicar-ho, pero la seva interpel'lació no la 
veig per enlloco Si voste vol al tres debats d'altrs tipus, 
ho digui, i tal vegada els farem; pero és que, franca
ment, de cultura pot ser que sapiga una mica, pero és 
que d'educació no en té ni idea, Sr. Damia Pons. No en 
té ni idea. Per tant, jo ara no entraré dins el que voste 
ha dit, perque no sé on he d'entrar; i faré el meu dis
curs sobre el que em pare ix que és la situació de l'ense-
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nyament del cata!::l i en catala a la Comunitat Autonoma, i 
no tenim por de dir les coses pel seu nom, en absoluto 

Competencies? No entrem en aquest tema, que ja sap que 
em pos una mica en tensió, i no em convé. No entrem en 
aquest tema. Miri, si nosaltres haguéssim hagut d'esperar les 
competencies, i no fer sres, i no ser competents, i no tenir 
responsabilitats, li assegur que avui en dia l'educació no 
estaria com esta. Perque hem assolit una serie de responsabi
litats, i no hem esperat a tenir les competencies, perque fa 
deu anys que les podríem tenir, pero el Ministeri d'Educació 
i Ciencia no ho ha volgut de cap manera. 

Finane;ament? Per amor de déu!, pagam tota la formació 
del professorat nosaltres, i ens deuen cada any els pocs do
blers que ha de posar el Ministeri d'Educació i Ciencia per 
formar el professorat de l'ensenyament de catala i en catala, 
i no paguen. Ho hem de pagar tot nosaltres, i voste parla de 
finane;ament? No ho faci, Sr. Pons; no esta assabentat de les 
coses. 

Aquest conseller de tom sí li pot dir que fins i tot no 
encerta el Ministeri d'Educació i Ciencia quan fa les reso
lucions propies deIs horaris, ni de les materies corresponents 
a Cou, ni de selectivitat, perque obliden que les Illes Balears 
tenen llengua propia. Aquests sí que no saben ni per on 
som, i no saben quina és la nostra llengua, ni la saben identi
ficar; fan resolucions per tot el territori MEC, per tot el 
territori del ministeri, i s'obliden que les Illes Balears tenen 
llengua propia, l'única que encara no té competencies. 1 clar, 
fan una legislació que després han de canviar, han de modifi
car a petició nostra. En definitiva, nosaltres no tenim compe
tencies plenes, pero exercim les nostres responsabilitats, i 
anam molt més enfora de les nostres propies competencies; 
perque, si bé és ver que efectivament l'Estatut ve a consoli
dar tota una serie d'actuacions provisionals des del 1975, li 
he de dir que és molt difícil entrar dins els centres escolars 
sense poder tenir ni l'inspecció, ni poder avaluar, ni poder 
ordenar el sistema, ni poder fer els programes propis, ni 
poder fer res. Vol dir que nosaltres que tenim la sortida a la 
mar, pero no tenim esquadra. 1 tot aixo s'ho reserva el minis
teri. Aixo és sagrat. 

Pero de totes maneres oblidarem aixo, i anem a veure si 
seriosament podem entrar dins aquest tema, que jo crec que 
és seriós, i que voste ni ha plantejat. En primer lloc jo faria 
unes qüestions previes, que crec que en aquest moment 
caldria fer un esfore;, i no parlar tant d'ensenyament de i en 
catala, i sí parlar d'ensenyament de qualitat; ensenyament de 
qualitat -uep!- adequat a les nostres arrels, a la nostra reali
tat; perque el que ens interessa, efectivament, és que aquest 
país, aquesta comunitat autonoma, tengui un ensenyament 
de qualitat, eficae;, que sigui adequat a les necessitats del 
nostre poble i de la nostra gent. Per tant jo m'estim més 
parlar d'ensenyament de qualitat, un ensenyament adequat 
a les nostres necessitats lingüístiques, culturals, economi
ques, de formació ocupacional, etcetera. 1 li dic una cosa: 
així com és possible que a un centre escolar es faci en llen
gua catalana propia de les Illes Balears, i no sigui bona la 

qualitat de l'ensenyament, li diré el contrari; difícilment 
sera bona una ensenyane;a de qualitat -podrii ser de qualitat
si no es basa en la llengua propia. 

Per tant, parlem d'aixó. Perque efectivament hi hagi 
un ensenyament de qualitat, fa falta parlar de professo
rat, que és la pee;a fonamental: professorat preparat, 
formació del professorat. Fa falta parlar de programes 
propis, cosa que no podem fer perque no tenim compe
tencies, programes propis que reflecteixin la realitat 
cultural i lingüística de les Illes Balears, les seves neces
sitats, la seva cultura; que tenguin a més una prolonga
ció de cap a tot el territori espanyol, pero també cap a 
Europa. 1 aquests programes els poden fer precisament 
aquelles comunitats que disposen de competencies. Per 
aixo dei m "competencies, ja". Necessitam un material 
didactic. Qui ha fet el material didactic? Fa sis anys 
se'ns va dir "no hi ha material didactic en llengua cata
lana". Aquest govem balear hi ha invertit més de 300 
milions de pessetes, i el Ministeri d'Educació i Ciencia 
no hi invertit ni un duro. 1 ho ha promes moltes vega
des, i nosaltres hi hem invertit 300 milions de pessetes. 
Entre d'altres coses, el que varem fer fa dos anys, que 
cada centre va poder disposar fins a 100.000 pessetes 
d'aquell material que volgués, a més de nosaltres crear, 
produir i editar el nostre propi material. 

1 fa falta una organització, és a dir un bon profes
sorat, ben preparat; uns bons programes, nostres, no fets 
des de Madrid com es fa ara; un bon material i recursos 
didactics en la nostra llengua, cosa que nosaltres hem 
fet; i una bona organització, capacitat d'ordenar el siste
ma educatiu, i no solament de fer l'ensenyament en 
catala. En definitiva, per fer tot aixo necessitam compe
tencies ja; i amb aixo lluitarem, perque si no, per molta 
legislació que facem, al final la clau la té l'Estat. 

Hem de tenir en compte que aquesta comunitat au
tonoma té una llengua propia, que es diu la llengua 
catalana propia de les Illes Balears; aquesta és la llengua 
propia d'aquesta comunitat, i l'ensenyament per ser 
adequat i adient a la nostra realitat ha de tenir en 
compte aquest feto Pero també li diria que hi ha d'haver 
concordane;a i equilibri, perque una vegada deixat ben 
clar que la nostra llengua propia és la llengua catalana, 
hem de dir que també hi ha la llengua castellana dins la 
realitat social de les Illes Balears; i que és una llengua 
comuna a tot el territori espanyol, i l'hem de tenir en 
compte, i hem de procurar que els nostres alumnes que 
facin l'ensenyament en la nostra llengua no deixin de 
coneixer i perfeccionar la llengua castellana, que és la 
llengua comuna a tot el territori espanyol. 

1 més li diria, que arnés hi ha d'haver una projecció 
de cap a Europa, perque tal volta nosaltres tal volta ten
drem unes qüestions, unes preocupacions més greus, o 
haurem de fer unes inversions més grosses amb el tema 
lingüístico 1 com que els pressuposts són finits, segura
ment no podrem dedicar tants de doblers a altres coses, 
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n haurem de dedicar Olés ~ p~~~e~cionar el~ recurso.s, l'orga
·t ació els instruments lmgul !tes, perque necessltam una 

nI Z 'd· E . due5 Ilengües estrangeres perque estam a lOS uropa, I 

0. 'o és un a realitat. 1 si no les donam dins ¡'escola, les ma-
a l X . • L .. 
. ixes famílies tes cerquen mltJan<;ant es actlvltats extraesco-
~:rs o al carrer perque hj ha una necessitat. 1 jo diria que 
fins j tot les llengües estrangeres s'han de mOUTe a un niv~ll 
de comunicació, més que a un niveU academic gramatical. Es 
ver que a un moment determinat s'ha de contemplar la pos
síbílitat de perfeccionar la 11engua, a través del llenguatge i 
a través de la normativa. Pero també és ver que el que ne
cessiten els nostres alumnes és comprendre, entendre oral
ment aquestes llengües estrangeres, sobretot l'angles, per 
entrar dins Europa, perque nosaltres som un país competi
tíu, que estam cap a Europa; i aixo ho hem de fer a totes les 
escoles, no tan soIs a les escoles d'elit, totes. 1 per aixo fa 
falta una preparació del professorat. 

Tal volta l'ensenyament, tal volta els centres escolars, i no 
és gracies a la conselleria ni gnkies a les institucions, sinó 
gracies als professors, gracies segurament també a la socie
tat, malgrat tots els problemes, tal volta on ha progressat 
més la normalització lingüística hagi estat díns les escoles, 
i aixo no es pot negar, perque negar-ho seria anar contra la 
realitat. Per tant s'ha de reconeixer aquest esfor<; que han fet 
els centres escolars, i al mateix temps reconeixer el que ens 
fa falta caminar, i que tot aquest camÍ que ens falta el farÍ
em millor, més rapid i de més qualitat si tenguéssim compe
tencies totals, perque el que no es pot separar avui en dia és 
el cata la de la resta. Aixo és absurd, aixo és dissecar l'ense
nyament. L'ensenyament és un procés educatiu global, en 
que hi ha tots els factors, no es pot dissecar separant una 
cosa de l'altra. S'ha d'entendre globalment, no es pot entrar 
dins un centre escolar i dir "bé, farem abstracció de tot el 
que es fa dins aquest centre, i el que ara anirem a veure és 
lo del catala". 1 com és possible aixo? El que necessitam és 
avaluar efectivament el procés educatiu d'aquest centre, i dir 
que un ensenyament de qualitat és aquell que s'adapta a la 
nostra llengua, a la nostra cultura, a les nostres arrels. 

Jo duia aquÍ un document de més de 20 pagines, que a 
qualsevol a més veura 11um pública. Ara en aquest moment 
no es pot fer, perque supos que el president em cridaria 
l'atenció, ja de qualque manera existeix un llumet aquÍ; i 
pitjor encara més, vermell. Pero hi ha una serie de qüestions 
que si tenc un moment voldria remarcar, i la principal de 
totes és que per poder fer tot aixo nosaltres hem organítzat 
uns cursos de formació del professorat, i a través d'aquests 
cursos han passat prop de 3.000 professors, i n'hem habilitat 
provisionalment fins el 1995 1.362. Hem fet material didactic 
i hem creat instruments tan importants com per exemple el 
programa informatitzat i normalitzat en catala de gestió 
economica, administrativa i academica de centres. Hem fet 
Un instrument de cooperació general amb el Ministeri d'Edu
cació i Ciencia, que preveu avaluació, inspecció, programaci
Ó, etcetera, i no l'hem pogut exercir perque encara no ens 
han -jo esper que sí, perque ara ens entenem, és possible 
qUe arribem a un acord-; pero si no hem arribat més enfora, 
Ji assegur una cosa: no ha estat per no exercir les nostres res-

ponsabilitats -i acab, Sr. President-, sinó que ha estat, 
entre altres coses, perque no hem tengut massa ajuda. 
Per tant, vagi alerta amb el que diu, perque no esta en 
condicions de dir moltes coses. Moltes gracies, Sr. Presi
dento 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari 
MIXT té la paraula el Sr. Vidal. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Davant aquesta interpeHació del Grup Parlamentari 
SOCIALIST A sobre ensenyament del catala i en catala 
a la nostra comunitat autonoma, hem escoltat amb mol
ta aten ció l'exposició del Sr. Damia Pons, explicant la 
veritat, que després de deu anys d'autonomia segueix 
sent una qüestió oberta, pero no resolta, aquesta de 
l'ensenyament del catala. Amb aixo estam cojmpleta
ment d'acord, i tal vegada amb alguna cosa dissentirí
em, en el sentit que al carrer s'ha anat enrera en lloc 
d'anar envant; jo, almenys pel que conec, crec que tam
bé s'ha avan~at. 

Pero el que més ens ha cridat l'atenció és que di
gués, perque és ver, que sempre s'argueix la falta de 
competencies en determinats temes que no s'avancen, 
pero que amb aquest tema no podíem dir-ho, perque 
les tenim totes, segons ve donat per la Constitució, 1 'Es
tatut, la Llei de normalització lingüística, etcetera. Jo, 
la veritat, amb aixo sí que em faig un autentic embull, 
perque jo sempre he pensat que, almenys a determinats 
nivells de l'ensenyament el Ministeri d'Educació i Cien
cia, i no a la nostra comunitat sinó a moltes altres, ha 
estat el que s'ha vist com entrebanc perque pogués 
desenvolupar-se de la manera que volen per ventura 
algunes postures, tal vegada fins i tot massa radicals, 
l'ensenyament en catala; i fins i tot del catala. 

No obstant aixo jo també he valorat el que ha dit el 
Sr. Conseller de Cultura, que ha comen~at explicant-nos 
molt bé que no era d'urbanisme ni d'urbanitat, sinó de 
cultura i d'educació, com a conseller, i en aquest aspec
te, i com que aixo són materies d'educació, ens ha fet 
veure que no teníem les competencies en educació, 
pero que sí tenÍem una autentica preocupació quant a 
la seva conselleria. Jo vull creure que aixo és veritat, 
dei a un professor meu fa temps que el moviment es 
demostra caminant -jo d'aixo de caminar no puc presu
mir molt, pero si de moviment; vaja, que no estic estatic 
en cap ocasíó-; i que la llengua catalana era important, 
pero que el més important, pero que era més important 
la qualitat de l'ensenyament. Pero e11 ha reconegut molt 
bé que per tenir qualitat hauria de ser també en !lengua 
catalana el nostre ensenyament. 

--------------------------------------------------
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Aixo vol dir que de manera diferent han coincidit tant 
l'interpeHant com l'interpel'lat, i amb aixo coincidim nosal
tres també. Per tant, la veritat és que la llengua catalana ... , 
i aquí hi ha com alguns, i tal vegada jo el primer, voldria 
que es digués lila llengua catalana propia de les Illes Bale
ars ll

, que ens hi varen posar una coma, i és indubtable que 
s'ha de dir així, en aixo no hi ha posat cap empero el Sr. 
Conseller; i ens pareix molt bé la seva menció al bilingüisme 
. No obstant aixo, el castella -la nostra comunitat és bilingüe, 
pero hem de pensar que és una llengua més forta, que ja té 
prou suports, i des d'aquesta perspectiva, i aixo li dic amb 
tota sinceritat, de la responsabilitat que té la conselleria, s'ha 
de donar més suport a la nostra llengua, el catala, propia de 
les Illes Balears. 

Ens pareix igualment, i coincidim amb la postura del Sr. 
Conseller, que cap a Europa s'ha de potenciar l'ensenyament 
en al tres idiomes. Els que parlam catorze idiomes i només 
ens feim entendre en un o dos ho veim molt bé, perque com 
més culta sigui la nostra comunitat sigui en aquest aspecte, 
més competitiva sera en tots els aspectes; i per tant el que 
volem dir és que després d'aquesta interpeHació i després 
d'haver sentit el Sr. Conseller de Cultura i Educació, si des
prés hi ha una moció, segons els termes amb que estigui 
redactada, i sempre que sigui amb aquest posicionament que 
es pot endevinar per les nostres paraules d'avui, tendra el 
nostre suporto Si no és per aquest camí, naturalment no. 
Pero estam a l'espera de coneixer quin sera el contingut, si 
és que hi ha una moció posterior, per posicionar-nos defini
tivament. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM 
1 EEM té la paraula el diputat Sr. Gomila. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Nosal
tres podem compartir amb el Sr. Pons el que ha exposat 
sobre la normalització lingüística, que és una qüestió que en 
aquesta comunitat autonoma no s'avan~a, i que fins i tot 
podem dubtar de la voluntat que té el Govern, perque amb 
aquesta qüestió s'avanci. 1 amb a~o el nostre grup ha presen
tat reiterades iniciatives, tant del tema de l'accés a la funció 
pública, protestant per respostes als diputats que es donaven 
en castella, etcetera. 

Aquí també s'ha parlat d'afavorir un ensenyament de 
qualitat, també s'ha dit ensenyament de qualitat en la nostra 
llengua, i s'ha dit ensenyament de qualitat i adequat a les 
necessitats d'aquest país; perque si fóssim un país normal 
i normalitzat, no estarÍem aquí discutint en quina llengua 
ha de ser aquest ensenyament, sinó que seria una qüestió 
evident, com a qualsevol país normal. Pero en la qüestió 
d ' ensenyament voldria dir que aquí s'ha oblidat una qüestió 
important, sobretot quan es reclamen competencies, i és que 
a nivell d'Estat hi ha un pacte autonomic entre el Partit 
Popular i el Partit Socialista Obrer Espanyol, que és qui 

decideix qua n vindran aquestes competencies, i -perdo
nin la meya desconfian~a- em fa l'efecte que no sera 
gaire presto Pero si no tenim competencies no és només 
per la manca de voluntat del ministeri, sinó per un pacte 
autonomic que els dos partits majoritaris han signat. 

A més li voldria dir que en qüestió de I'ensenyament 
a les Illes Balears sí que hi ha dues administracions que 
ten en competencies: una que té competencies en ense
nyament, i l'altra que té competencies en normalització 
lingüística, o en temes de la llengua pro pis de les Illes 
Balears, i que el que es necessita és una coHaboració i 
una cooperació entre aquestes dues administracions, 
perque la conselleria pot elaborar normativa sobre com 
han de ser els llibres de text, sobre exempcions en llen
gua catalana, promoure reciclatge de professors, el con
seller ens ha dit que fins i tot el pagaven. Pero qui de 
ver ha d'exercir la seva competencia, ha de verificar 
que es compleixen els programes en llengua catalana i 
en catala és qui té la competencia de la funció inspecto
ra en ensenyament, i aquest no és altre que el Ministeri 
d'Educació. Després també hi ha el tema d'adscripció 
del professorat en llengua catalana a les places perti
nents, catalogació de places en catala, qui fa la normati
va perque es puguin presentar a les oposicions i accedir 
a la funció pública, i no hi ha una prava obligatoria no 
és la conselleria, sinó que és l'administració competent 
en materia educativa, que no és altra que el Ministeri 
d'Educació 

Per tant el nostre grup esperara la moció subsegüent 
que sobre aquesta qüestió presentara el Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, i no dubtin que de totes maneres, si 
serve ix per avan~ar en l'expansió de la nostra llengua, 
tindra el suport del Grup Parlamentari PSM l ' EEM. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

MoItes gracies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari 
PP-UM té la paraula el diputat Sr. Marí i Tur. 

EL SR. MARÍ 1 TUR: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Encara que una vegada més coincidesc, com és lógic, 
amb el conseller, no vull passar per alt fer un petit retret 
al portaveu del Grup SOCIALISTA quan aprofita l'avi
nentesa que veim aquí per parlar d'un tema tan serió s 
com és l'ensenyament del catala i en catala a la comuni
tat autónoma, i ens surt... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Diputat, conec les regles de les interpeHacions, i 
el debat no és amb l'interpeHant. 

EL SR. MARÍ 1 TUR: 

-
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Grades Sr. President. M agradaría que fos per tots igual. 
. s un instant veurem, ido, una proposició no de lIe i on 

~ 1~lItirem detingudament j detallada un deIs problemes i 
J ~ ucions de l'ensenyament del catala i en eatala. Senl. !la-

sO ,., . • , , 
. ors el moment mes senos I no ara, que alxo nom es en pot 
vervir com a petita entrada; i també 
s 0111 a petita entrada, un tema que cree que ens hauria de 
~feocupar aJs que som responsables del eatala, i que poque 
vegades aquí se 'n parla que és el compliment del Decrel 
74/86. de 28 d'agost, amb el eompliment de I'al-ticle primer, 
amb el seu punt 1.2, que parla que els programes d'ensenya
ment han d'assumir les modalitats lingüístiques de les Illes 
Balears, sense perjudici de la unitat de la llengua catalana. 
Cree que aquest és un tema que mereixeria un reflexió una 
mica més seriosa perque, senyores i senyors diputats, si tots 
els que estam aquí no conservam aquesta riquesa nostra, 
com és la nostra varietat dialectal, d 'enlloc més, ni de Cata
lunya ni de Valencia, ens la vendran a solucionar aquí, ans 
al contrari. Anem amb compte, no fos que per una mal ente
sa hegemonia aquesta riquesa que tenim nosaltres, per voler 
per sintonia déu sap amb quins sentiments, voldra donar la 
raó a una altra gent que no té ni la mateixa historia ni té les 
mateixes arrels que tenim nosaltres; perque historia i arrels 
d'aquest país són moltes i molt diverses; i aquestes arrels 
només tenen un arbre, que és l'arbre de la Comunitat Auto
noma de les IlIes Balears. En tot l'altre, no caiguem en mi
metismes, anem amb compte, no siga que el bo que tenim 
encara ho haguem de perdre; i aixo per res del món. 

Jo crec, senyor proposant del Grup Socialista d'aquesta 
interpeHació, que al tractar de temes de llengua no arriba
rem per bon camí si comenc;am per insultar el president de 
la nostra comunitat. No és aquest el camí, i no sera aquest 
el suport que vostes obtendran del grup que pot decidir que 
va endavant i que va enrera. No ha oblidin, aixo: poden a 
vegades tenir raó, pero poden per petits defectes d'aquest 
tipus perdre alguna altra votació. L'educació i el respecte al 
president de la comunitat 1 'hem de tenir en compte. Dit aixo, 
jo voldria recollir de la interven ció del conseller i donar-li 
suport, i cree que amb aquestes notes que he pres, són els 
cinc punts que ens poden dur endavant: El primer és un 
conveni de cooperació entre el Ministeri d'Educació i Cien
cia i la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, que ha de 
ser pel camí de la comprensió i de la coHaboració moral i 
economica, alla on fara que el catala en la nostra varietat 
aquí siga cada vegada una realitat més palesa. Segons: un pla 
de reciclatge per a l'ensenyament de i en llengua catalana, en 
aixo hi estam tots d'acord, i felicitam la conselleria per la 
feina que fa. El tercer punt és una altra cosa necessaria, que 
és I'habilitacic;ó transitoria per a l'ensenyament de la !lengua 
catalana a aquells professors que no varen tenir I'avinentesa -
com jo mateix- de poder estudiar prou detingudament el 
Catala. El quart punt, que el Sr. Conseller ja ha mencionat, 
és l 'aprovació deIs llibres de text i de material didactic en 
!lengua catalana, punt principal per aconseguir un objectiu 
ciar com es parla aquesta tarda. 1 finalment, un estudi deIs 
centres que fan l'ensenyament en catala, i procurar que cada 
vegada siguen més . 

--

Per tant sabem -ja acab, Sr. President- deIs esforc;os 
que fa la Conselleria de Cultura d'aquesta comunitat, i 
entre els darrers podem citar que dia 28 de setembre 
passat s'ha publicat el temari de les oposicions a la llen
gua i la literatura catalanes per a 1 'ingrés als cossos 
docents d'educació secundaria, Només és una petita 
mostra -perque el llum ja s'ha ences- per demostrar 
l'interes que té la conselleria, i els esforc;os que fa per
que aquesta llengua nostra arribi a tots els racons. Gra
cies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat . Pel grup interpeHant té 
la paraula el diputat Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Una qües
tió previa: aquest diputat des que va entrar en aquest 
Parlament l'any 1983 no té constancia d'haver insultat 
ningú. Haura formulat crítiques dures i contundents, 
pero insults, cap. Voldria que entenguessin, senyores i 
senyors diputats, que si hem cridat l'atenció en les dife
rents velocitats que es duen els temes en aquest Parla
ment per part del president, Sr. Gabriel Cañellas, és 
perque realment ens dol que el president de la Comuni
tat Autonoma de les IIles Balears formuli, com jo els he 
mostrat aquí, -du data d'112 de mar~ del 1993- adver
tencies que es podria llanc;ar davant dificultat d'urbanit
zar una finca amb interessos familiars, per la perillosa 
via de la independencia ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Pons, li prec que se centri en el tema de la in ter
peHació. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sí, Sr. President. Tema de la interpel-lació: ense
nyament del catala i en catala. Competencies: article 14 
de l'Estatut, lila Comunitat Autonoma té competencia 
exclusiva per a l'ensenyament de la llengua catalana, 
propia de les Illes Balears ", i és més, el Sr. Cañellas dia 
29 de maig del 1990 va signar amb el Sr. Javier Solana 
Madariaga, ministre d'Educació i Ciencia, el conveni 
general de cooperació entre el Ministeri d'Educació i 
Ciencia i la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, 
alla on -recordem-ho, perque esta escrit- es reconeix 
que la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, en 
virtut d'aquest article 14 té la competencia, i al mateix 
temps també es diu "amb atenció que les competencies 
en materia educativa té el Ministeri d'Educació i Cien
cia". 1 voste sap, Sr. Conseller, perque és una persona 
bastant informada, que la mateixa Llei de normalització 
a la disposició transitoria cinquena ja va preveure aques
ta situació, i li va donar el camí de solució que es va fer 
a través del conveni de 1990, "als efectes de l'aplicació 
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de la present llei, i mentrestant no es transfereixin funcions 
i serveis en materia educativa, s'establiran els corresponents 
convenis de cooperacióll. Per tant, aquest tema esta ben 
plantejat, pero com hem dit abans no esta realment resolt. 

Voste, Sr. Conseller, és l'interpel·lat, i és voste que ens 
ha de dir, i no ho ha dit de cap manera, com esta l'ensenya
ment del catala i en catala a les Illes Balears. 1 per que? 
Perque voste és molt bel-ligerant en el tema competencial, 
ja ha hem dit, una mostra més del victimisme, II quan ten
guem les competencies ll , si les tenen. El que passa és que la 
competencia de l'ensenyament del cata la i en cata la és una 
competencia que sabíem que no era molt de l'amor del Sr. 
CañeIlas, pero no sabíem que voste, Sr. Conseller, en fas tan 
refractari, perque no ha contestat a la interpel-lació. No ens 
ha dit per que no avan<;a aixo; i en can vi ha fet la retorica 
que ja li coneixem, d'acord amb el seu model educatiu, que 
quan tenguem les competencies en materia d'educació farem 
tots els miracIes que s'han de fer. 

Jo no som un especialista en educació, pero alerta, quan 
he sortit aquí a parlar de l'ensenyament del catala i en cata
la tenc la parafernalia informativa ben preparada pel que 
pugui passar. 1 francament a voste, Sr. Conseller, no l'he vist 
per enmig en materia d'ensenyament del catala. L'he vist en 
materia de reivindicació de competencies, i que hem d'en
senyar l'angles. Escolti, no vagi tan enfora, comencem a 
ensenyar el que diu l'Estatut que hem d'ensenyar, comencem 
a normalitzar. Després hi haura un debat, i sortiran les xifres 
que té l'ensenyament del cataléi i en catala a les Illes Balears. 

Ensenyament de qualitat: i aixo és un subterfugi per no 
parlar del tema. 1 que té que veure l'ensenyament de qualitat 
o de no qualitat en materia d'ensenyament del catala i en 
catala? Una escola pot ser en catala i ser pessima, pot ser en 
catala i ser excel-lent, pot ser en angles i ser magnífica o 
dolenta; per tant no té res a veure. Aixo, Sr. Conseller, és un 
subterfugio Voste, sent un tecnic, sent un especialista -de 
qualitat, a més- en materia educativa, no ha sortit aquí a 
explicar la problematica que és que fa la conselleria, que 
intenta resoldre en materia d'ensenyament del catala i en 
catala, perque aquesta és una materia que no és prioritaria 
per part del Sr. President. 1 quina és l'advertencia de fans? 
IIdeixa-ho anar, dissimula, aixo la gent no ho demana, hi ha 
pares que protesten, hi ha alumnes que tal, aixo el nostre 
poble no ho demana ll i cIar, jo li he volgut fer l'advertencia; 
hi ha coses que el poble no demana, i s'ha de veure la dili
gencia que hi ha hagut per part del president. Només faItava 
sentir no el grito de Lara, pero sí el crit de s'Alqueria de 
Vall, que fet un Cabrit i Bassa, etcetera, etcetera; perque 
llavors el Sr. President em cridara l'atenció. 

Jo, Sr. ConseIler, crec que aquesta qüestió esta comple
tament oberta, que no esta en vies de solució, que vostes 
amb la seva desídia fan que l'ensenyament del catala no 
avanci, i que el cata la a nivell social, a nivell de carrer, coma 
llengua normal del comer<; i de tots els ambits de la vida que 
es puguin imaginar, estigui en una situació francament mar
ginal i de retrocés. 1 amb aixo acabaré, Sr. President. Li 

voldria recordar, Sr. Conseller, que una llengua mor o 
viu no perque sigui oficial o ho deixi de ser. No és 
aquesta la qüestió. Una llengua mor, desapareix quan els 
que la parlen la deixen de parlar; i aixo esta passant a 
les Illes Balears, i un element fonamental per aturar 
aquest procés són les escoles, és el sistema educatiu, 
competencia que voste té en les seves mans i que no 
exerceix. 

Per tant, del recobrament del catala o del fracas i 
finalment desaparició del catala, prengui nota, que voste 
en té una alta responsabilitat. MoItes gracies. 

(El Sr. President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. En torn de contrareplica el conse
ller Sr. Rotger té la paraula. 

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Damia 
Pons. Em permeti un judici de valors, i em sap greu, 
que no voldria ofendre'l tampoc; pero sí que he de fer 
un judici de valors, i és que voste aprofita qualsevol 
tema per desprestigiar, per atacar, per fer una cortina de 
fumo Pero aquesta vegada li ha sortit malament el tir, 
perque ha utilitzat un tema del qual no sap res, un tema 
del qual no esta informat, que és l'ensenyament en la 
nostra llengua. 1 cIar, vostes no són innocents en aquests 
temes. no han fet res per ajudar que nos al tres tengués
sim realment totes les competencies; no s'han mogut. 
No poden tirar la primera pedra, s'ha equivocat de tema 
per desprestigiar i per anar contra el Sr. President, o 
contra tota una serie de temes que no són d'aquí, que 
no són objecte d'aquesta interpel-lació. 

Per aixo he tengut dificultat per poder respondre, 
perque el seu plantejament no és que sigui dolent, és 
que no ha existit. 1 així no m'ha donat peu perque jo 
pogués explicar tota una serie de dades, que esper en 
una altra ocasió poder-ho fer, i a més en detall i el'una 
manera seriosa, rigorosa, no aprofitant els temes per 
desprestigiar, per fer cortines de fumo 

Naturalment que nosaltres tenim l'Estatut. Jo li he 
parlat no sé quantes vegades d'aquest instrument de 
cooperació general amb el Ministeri d'Educacíó i Cien
cia que varem signar fa quatre o cinc anys. Voste no se 
n'ha assabentat, i m'ho torna treure com una especie de 
cosa estranyíssima: IImiri, he torbat aquest d 'aixo 11. Pero 
és que jo n'hi he parlat cinc o sis vegades. El problema 
és que nosaltres, després de signar aquest conveni de 
cooperació general, per poder exercir les competencies 
que nosaItres tenim en l'Estatut, relatives a l'ensenya
ment en la nostra llengua, necessitavem omplir de con
tingut aquest instrument; perque si se'ns diu IIvosaltres 

--
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odreu -haureu- de primar I'enseuyament en catala i de 
~etllar perque aixo ... " 1 no tenim possibilitats d'actuar sobre 
l'ordenació del sistema educatiu. No tenim possibilitats de fer 
els programes. No tenim possibilitats de crear el material 
dictactic corresponent, i no tenim la possibilitat d'avaluar, 
d'inspeccionar, de veure 
si realment als centres escolars es fa el que diuen les lleis o 
na -ho ha dit el grup corresponent-, lIavors em dira que 
feim. 

Pero hem fet molt, i esta m disposats afer més, perque 
tenim responsabilitats. 1 vare m voler firmar aquest conveni 
de cooperació general. El que passa, que els seu grup, el seu 
partít precisament no ens ha ajudat gens fina ara perque aixo 
tengués eontingut. 1 sí ho ha fet amb Madrid, per exemple. 
Madrid té el mateix instrument de cooperació general, i ho 
té tat. 1 a nosaltres praeticament no se'ns ha donat res. Fins 
i tot no se'ns paga una part petitíssima del reciclatge de 
professorat. És a dir, que nosaltres feim la formació del pro
fessorat en catala, nosaltres, i el ministeri no ens dóna ni un 
duro; i és vergonyós, perque és una cosa molt petita, a nos
altres ens costa més de cinquanta milions de pessetes. 

Que el castella és una llengua més poderosa? Efectiva
ment. Si nosaltres dedicam practicament el 60% del pressu
post d'edueació a la nostra llengua, i la resta a formació 
musical. Vol dir que miri si és important, pero per la preea
rietat en que esta. Quan nosaltres tenguem les competencies; 
que no estarem molt, Sr. Damia Pons, perque la veritat els 
arguments, la forc;a d'un poble arriba a pesar, i veura per 
moltes canc;ons que voste faci com tendrem les competeneies 
per poder fer aquest ensenyament de qualitat. 1 atenció, que 
la qualitat no és un conte, no és un subterfugi. La qualitat de 
l'ensenyanc;a, i a més amb uns indicadors molt concrets, és 
molt clara, i és necessaria per al nostre poble, si volem que 
el nostre poble vagi endavant, i sigui capac; de crear riquesa, 
i sigui capac; sobretot de tenir un equilibri amb elI mateix, i 
de la persona, i d'estimar la seva eomunitat autonoma, el seu 
país. Naturalment que és important tenir la formació ocupa
cional, tenir la formació professional. 1 ens equivocarem 
segurament, pero ens equivocarem nosaltres, des d'aqui, en 
totes les qüestions. 

1 quant a l'ensenyament en catala sí que li puc dir que hi 
ha percentatges molt concrets. N'hi de tal manera que als 
instituts públics el 76,07% fan programes en catala; que, per 
exemple, en la formació professional n'hi han un 62%, que 
en l'EGB n'hi ha un 54%; i que els coHegis privats, efeeti
vament, voste ho deia pel baix, que és l'únic que li han po
gut dir, els eol'legis privats encara estan un poquet més bai
xos. Pero jo sé que aniran endavant també, en concordanc;a, 
en equilibrio No cream nosaltres problemes d'agressivitat, el 
que feim és equilibrar les coses, i anar endavant tots junts, 
informant, dient que les coses s'han de fer d'aquesta manera. 
1 si els coHegis privats no van tan endavant és perque el 
Ministeri d'Educació i Ciencia tampoc no li ha donat la real 
gana. Vagi alerta a aixo, sí, no li ha donat la real gana, per
que resulta que té un coneert amb aquests centres privats, i 
els paga; i si hi hagués una clausula que digués que en 

--

aquests eoncerts també ho han de fer, ho farien; pero 
tampoc no els interessa. 

Així és que no abusi de temes que deseoneix. Utilitzi 
per desprestigiar altres qüestions, pero no l'educació, 
que és molt seriosa, i voste no té dret a entrar-hi. Vagi 
alerta. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rotger 

III.1) Proposició no de llei RGE núm 2107/93, pre
sentada pel Grup Parlamentad PSM 1 EEM, relativa a 
substitució del procés per a obtenir el permís per a 
realitzar ensenyament en catala. 

EL SR. PRESIDENT: 

1 passam al darrer punt de l'ordre del dia, que eorres
pon a proposicions no de lIei, on veurem la 2107, pre
sentada pel Grup Parlamentari PSM 1 EEM, relativa a 
substitució del procés per a obtenir el permís per a 
realitzar ensenyament en catala. Té la paraula en nom 
del grup proposant el diputat Sr. Gomila i Barber. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Com hem dit al debat anterior, si fóssim un país normal 
no discutirÍem en quina llengua hem de fer l'ensenya
ment; pero com que la normalització no és prou com
plerta, doncs un segon debat sobre gairebé el mateix 
tema. 

L'Ordre del conseller de Cultura de dia 29 d'agost 
del 1986, que desenvolupa aspectes del Decret 27/1986, 
regulador de l'ensenyament de la lIengua i la literatura 
catalanes a tot5 el5 nivelIs educatius no universitaris, 
nosaltres creim que ja és una ordre que s'hauria de 
modificar i que hauria de facilitar que l'ensenyament en 
la nostra llengua fos una cosa més normal i habitual; 
perque aquesta ordre obliga els centres que volen fer 
ensenyament en la nostra llengua a realitzar una serie de 
tramits burocratics que nosaltres creim que convendria 
anuHar. En primer lloc diu que s'ha de demanar l'auto
rització pertinent per poder impartir programes en 
lIengua catalana, i posa unes condicions que aquesta 
mateixa ordre estableix. 

És a dir, per fer ensenyament en la nostra llengua 
s'ha de sol'licitar autorització previa, i no basta posar-ho 
a la programació del curs que realitza cada professor o 
en el projecte de centre. No és suficient per fer ense
nyament en la nostra llengua. No és veritat que sigui 
suficient posar-ho en el programa de centre que tan els 
centres docents de les nostres illes, perque per poder fer 
ensenyament en catala s'han de complir una serie de 
requisits, i aquesta ordre exigeix un munt de papers, al 
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nostre entendre totalment innecessaris, que creim que no fan 
res més que posar entrebancs i dificultar l'ensenyament en 
llengua propia de les illes en els centres docents no universi
taris. S'exígeix una acta d'acord del consell escolar adoptat 
per majoria absoluta, i ha d'anar signada per tots els 
me,m,bres del consell escolar. És a dir, no basta una certifica
ció normal com a qualsevol administració, on signa el secre
tari amb el vist-i-plau del president, no. aquí han de signar 
tots els membres del consell escolar. 

També s'exigeix un estudi sociolingüístic de l'alumnat, 
un estudi que quan l'ensenyament s'ha de fer en castella, 
evidentment, no se sol·licita; quan hi ha escoles de nova 
creació no es fa aquest estudi sociolingüístic per veure quina 
llengua s'ha d'utilitzar. Nosaltres creim que a<;ó discrimina 
la nostra llengua, i per tant creim que també s'hauria d'obvi
ar. Un altre requisit que cal complimentar per fer ensenya
ment en la nostra llengua és presentar l'acrod del claustre de 
professors pel qual s'aprova el pla pedagógic que es vol im
plantar en el centre. En aquest acord sí que basta amb la 
signatura només del secretari i del director del centre, no es 
necessita el requisit que sigui signat per tots els membres del 
claustre de professors. 

I per últim es demana el projecte pedagógic que s'hipensa 
implantar, tan detallat com sigui possible. Aquest requisit 
nosaltres entenem que no és necessari, perque tots els cen
tres tenen els seus projectes i els seus plans pedagogics que 
remeten a l'administració competent, que no és altra que el 
Ministeri d'Educació, i que amb la funció inspectora el mi
nisteri té capacitat per veure si es compleixen o no aquests 
plans i aquests projectes en els centres corresponents. Per 
tant, nosaltres creim que és una tramitació innecessaria tot 
a<;ó que es demana en aquesta ordre. 

Una altra cosa que també es planteja, que nosaltres creim 
que s'hauria de modificar, és que tota aquesta documentació 
s'ha d'enviar abans de dia 31 de desembre, és a dir tres me
sos després de l'inici de curso Nosaltres creim que per deba
tre si el centre vol fer ensenyament o no en la nostra llengua 
estaria bé que hi hagués un període més ample. Nosaltres 
a la proposició no de llei plantejam sis mesos, i després dos 
mesos perque l'administració competent resolgui si s'ha de 
fer o no ensenyament en la nostra llengua. 

Nosaltres creim que quan tinguem competencies plenes 
en educació la conselleria ja controlara si se segueixen 
aquests plans que aquesta ordre anuncia. Per a<;ó no creim 
que sigui necessari haver-los de posar. 1 per últim, creim que 
en els centres de nova creació no s'hauria de passar cap 
tramit perque es pogués fer ensenyament en la nostra llen
gua, bastaria que es manifestés aquesta voluntat per part deis 
organismes competents del centre en quina llengua s'ha de 
fer l'ensenyament, i no caldria cap més tramit. Per tant 
aquesta proposició no de llei que presentam només pretén 
facilitar la possibilitat que els centres d'ensenyament de les 
nostres illes puguin fer l'ensenyament en la llengua propia, 
i que la tramitació, la sol·licitud, sigui molt més senzilla que 
no és en aquests moments. 

Per tant, no dubtam que aquesta proposició no de Hei 
tindnl el suport de la majoria deis diputats d'aquesta 
Cambra, perque és una proposició no ele llei prou senzi
Ila , que 1 únic que vol evitar és que el professors, a més 
de dedicar-se a les feine pedagógiques que H són enco
manades, hagin de dedicar massa esfor<;os a les feines 
burocratiques. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila . Grups que volen intervenir? Pel 
Grup Parlamentari MIXT el Sr. Vidal té la paraula. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
No sé si és molt adient davant una proposició no de Hei 
d'aquest caire, substitució del procés per obten ir el 
permís per realitzar ensenyaments en catala, citar Ma
chado; peró crec que ve bé dir allo de -ho prafrasejarem 
i traeluirem en la mesura del possible- "caminant si no 
hi ha camÍ, es fa camí caminant", valgui la redundan
cia. 1 crec jo que aquesta proposició no de llei per aixo, 
perque contrastant amb altres estrategies, tracta de fer 
camí caminant. Crec jo que per aixo tots els que de 
veritat estam conven<;uts que és bo que l'ensenyament 
del catala vagi acompanyat també de l'ensenyament en 
catala, la nostra llengua, propia de les Illes Balears; es 
faci des d 'una perspectiva constructiva, com aquesta del 
Grup Parlamentari PSM 1 EEM, que no persegueix -
creim nosaltres- altre objectiu a més del fonamental, que 
és facilitar l'ensenyan<;a en catala, ho faci també per 
agilitzar uns tramits que no són el més adient, i que no 
pareixen vertaderament uns tramits emanats d'una res
ponsabilitat d'una comunitat com la nostra, · que té 
aquesta llengua com a propia. 

Per tant és indubtable, com diu a l'exposició de 
motius el grup proposant, el Decret 74/86, de 28 d'agost; 
i l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura, de 29 d'a
gost també del 1986, desplega aspectes d'aquell decret, 
i concretament els que fan referencia a les condicions 
que han de complir els centres docents no universitaris 
per rebre autorització per impartir programes en Hengua 
catalana. Per tant aquesta ordre exigeix naturalment 
l'acord del consell escolar per majoria absoluta, l'acord 
del claustre deIs professors, l'estudi sociolingüístic, una 
serie de tramits que estan bé, pero que llavors repre
senta que tota aquesta documentació ha de ser presenta
da abans del dia 31 de desembre de l'any anterior, etce
tera. 

Tot aixo considerant, com diuen els proposants, que 
el desenvolupament com a comunitat autonoma, i per 
tant la normalització de la nostra llengua propia ha de 
també ser evolutiu en aquest aspecte, proposa que una 
cosa que ha de ten ir el nostre suport -Í quan dic el nos
tre, estic parlant en nom d'aquest diputat que els parla, 
esper que tal vegada també hi pot haver unanimitat en 
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quest aspecte- perque demanar que se substitueixi per agilit
~r-lo 1 actual procés d'aqust permís per desenvolupar els 
programes en lIengua catalana, i demani no obstant C]ue sigui 
necessari, pero suficient l'acord elel claustre de professors i 
del consell escolar, i que s'allargui un poc el termini en el 
sentit que basta que sigui la sol, licitud fins al 31 de mar<; del 
curs anterior al elel comen<;ament de la implantació d'aquests 
programes, i que es permeti que els centres de nova creació, 
sense cap tipus de traves, o d'entrebancs, puguin comen<;ar 
les seves activitats en la llengua que decideixin lliurement; 
crec que tot aixo forma un conjunt dins aquesta proposició 
nO de llei que mereix ser tingut en compte, i de moment 
tendra el suport eI'aquest diputat que els parla. Moltes graci
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Vida!. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA 
el Sr. Tejero i Isla té la paraula. 

EL SR. TEJERO I ISLA: 

Gracies, Sr. President. El Grupo Parlamentario SOCIA
LISTA a través ele este diputaelo entienele que el plantea
miento, la idea y el objetivo fundamentalmente ele esta pro
posición no de ley son correctos, y está adecuada en sus 
justos términos. No entendemos igualmente el planteamiento 
en los términos específicos, e intentaré explicar por qué. 

En el título de la proposición no de ley se habla de la 
sustitución del proceso para obtener el permiso para realizar 
la enseñanza en catalán. En primer lugar, no vemos claro si 
realmente la sustitución de un proceso que viene regulada 
por una orden del conseller tiene que ser una instancia desde 
el Parlamento, no lo vemos claro. A la hora de los tres pun
tos, en concreto, parte diciendo que se negocie un convenio 
con el Ministerio de Educación y Ciencia. No creo que sea 
materia de convenio el hecho de la modificación de una 
orden del conseller de Cultura, Educació i Esports. 

En cualquier caso en ámbito general entendemos que es 
una proposición no de ley de tipo técnico, cuando la hemos 
estudiado creemos que es claramente técnica, aunque tiene 
otras concomitancias que intentaré explicar y resumir para 
explicar la postura del Grupo Socialista. Dentro del ámbito 
técnico se habla en el primer punto del proceso, en el senti
do de que solamente con que el claustro de profesores y el 
acuerdo del consell escolar. En principio parece que tendría
mos que estar de acuerdo, pero ¿qué pasa si el claustro de 
profesores no lo decide?, ¿podrá la administración sugerir de 
Una manera u otra que ese centro, como ha sucedido en 
algunos casos, pueda impartir determinados programas de 
enseñanza en catalán?, es decir, no contemplan el otro lado 
de la cuestión. 

Respecto al segundo apartado, sobre la ampliación del 
término; parece ser, según los técnicos, que son los que en 
este caso me lo han comunicado, que hay un problema de 
calendarios. Al parecer, la matrícula en los centros escolares 

no universitarios se hace durante el mes de abri!. Si se 
prolongase hasta el mes de marzo, posiblemente no 
habría tiempo en el trámite que se produce entre la 
solicitud del centro a la Conselleria de Cultura, Educa
ció i Esports, la tramitación de ese expediente, y la 
resolución de este mismo expediente. 

y con respecto a los centros de nueva creación, su
pongo que sabe, como supongo que sabrán las señoras 
y señores diputados, que la relación de centros está 
relacionada con un mapa escolar, con una implantación 
progresiva de la LOGSE, en la cual los centros de pri
maria están adscritos a unos centros de secundaria. Esta 
adscripción de primaria a secundaria ha dado lugar a 
que en algunos centros de nueva creación, que por otra 
parte no se prevé que haya muchos, sobre todo de pri
maria, a tenor de la evolución de la natalidad que hay en 
este país, y en esta comunidad; entonces esta adscrip
ción puede producir que haya un centro de primaria que 
esté adscrito a un centro de secundaria, y ese centro de 
secundaria haga la enseñanza en catalán, con lo cual ese 
centro de primaria la administración considere que sea 
necesario que ese centro pueda hacerlo, con lo cual no 
quedaría claramente recogido con esta proposición que 
ustedes hacen. 

Ampliando el ámbito técnico, nosotros creemos que 
desde el punto de vista técnico es poco sostenible a 
nuestro modo de entender; hay que enmarcarlo dentro 
del ámbito pedagógico, ya que hoy parece que por una 
de las pocas veces se habla de educación, querríamos 
dar nuestro punto de vista al hilo de esta proposición no 
de ley. Estamos hablando de que todos los centros, en la 
anterior intervención que este diputado tuvo, hablé de 
que los centros han de tener un proyecto educativo de 
centro que ha de contemplar un proyecto lingüístico. 
Cada centro ha de definir sus líneas de identidad espe
cíficas dentro de las cuales ha de contemplar un proyec
to lingüístico, en el que -si no voy errado- se está traba
jando. Este proyecto educativo de centro, dentro del 
proyecto lingüístico, el proyecto curricular, el proyecto 
educativo, ha de estar enmarcado dentro de un ámbito 
general, con lo cual pasaría a otro nivel, que sería el 
ámbito sociológico. Es decir, todos los proyectos educa
tivos han de contemplar el ámbito sociológico. No es lo 
mismo una educación en un centro en el Pla de Mallor
ca, como posiblemente en determinadas barriadas de 
Palma o Ibiza, o Maó o Ciutadella. En el contexto don
de se ha de contemplar la enseñanza, entendemos que se 
han de tener en cuenta los aspectos sociales, los aspectos 
económicos, los aspectos culturales, entre otros, porque 
como deben saber la LOGSE, como ley general, ley 
básica, da un nivel de autonomía bastante importante 
a los centros. 

Una vez intentados explicar los tres niveles del ámbi
to técnico , pedagógico y sociológico, si damos un paso 
más al analizar la proposición no de ley, nos hemos 
preguntado qué es 10 que se pretende, si hayo no hay 



r · 

3686 DIARI DE SESSIONS / Núm. 93/16 de novembre del 1993 

algo detrás. Entendemos después de este análisis que hay un 
planteamiento político, que es al fin y al cabo donde se 
discute, y lo que estamos haciendo: planteamientos políticos. 
Por eso me extraña que planteamientos técnicos vengan al 
Parlamento, porque se modificaría con una orden determi
nada y punto, que es cuestión de tiempo, posiblemente. En 
el ámbito político posiblemente sería conveniente discutir 
en este Parlament, y seguro que lo discutiremos en determi
nados momentos, si cuando hablamos de ensenyament en 
catala es tot l'ensenyament en catala o part de l'ensenyament 
en catala, com es fa l'ensenyament en catala?, per immersió?, 
tal vegada la primera persona que va fer ensenyament en 
carala, que ho va promoure, que es deia Lamberth a Canada, 
si s'aixecara de sa tomba, diria "no és aixo companys, no és 
aixo ", a lenor de determinats models que s 'han fet d'immersi
ó. 

Una altra preocupació seria que possiblement ens hauríem 
de demanar si la normalització lingüística cau solament da
munt l'ensenyament, si no hi hauria d'haver un compromís 
social més ampli, si s'haurien de fer passes de cara a la le
gislació positiva, que jo crec que és d'aixo que es tracta en 
aquest Parlament, almenys així ho entenc. Ens hauríem de 
de manar-nos si existeix un suficient suport social, com cream 
calius de cooperació, comfeim programes d'apropament. No 
caiguem en allo que recentement, el 1992, un gran lingüista, 
Serramona, diu que és el monolingüisme substractiu. Jo crec 
que és bastant imponant treballar de cara al consens, no al 
dissens, en col·laboració, no en competencia; dialeg, serenitat 
i respecte, ja ho vaig dir la darrera vegada. Podríem parlar 
des de la gramatica generativa fins a les darreres polemiques 
que hi ha hagut a la premsa no fa molt, fins i tot amb opini
ons d'escriptors importants, com el Sr. Vargas Llosa, el Sr. 
Arturo Muñoz Molina, etcetera. 

En qualsevol cas aquest grup, expressament en aquesta 
proposició no de lIei, que és simplement tecnica i de determi
nats punts, sent conscients de la seva voluntat i de la nostra 
voluntat de millorar cada vegada i cada dia més, no li po
drem donar supon i el/s abslindrem per poca precisió, i per
que no entenem que aquesl sigui el lloc i el moment de fer 
aquesta proposició. Moltes grades 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Tejero. Pel Grup PP-UM té la paraula 
el Sr. Marí i Tur. 

EL SR. MARÍ 1 TUR: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats, Abans 
de comen~ar aquesta intervenció meya, m'agradaria fer no
més una molt breu reflexió, i aquest tema ja s'ha parlat aquí 
fa uns moments, citant un poeta de parla castellana, a mi 
m'agradaria només dir que el camÍ que ens portara a l'ús 
normal de la nostra llengua no ha de deixar dins la cuneta 
altres viatgers que ens han acompanyat en aquesta ruta en la 
riquesa i en la pobresa. Cada dia som testimonis deIs pro
blemes que porta a altres indrets del nostre país, d 'Espanya, 

la normalització lingüística, on fins i tot es vol multar 
amb deu mil ion de pessetes els infractors en l'ús del 
catala a determinats sectors. Vegeu Última Hora del 
diumenge passat. 

El partit que dóna suport al Govern d'aquesta Comu
nitat ha fet possible el que vostes, senyores i senyors del 
PSM 1 EEM, diuen a l'exposició a l'exposició de motius. 
Han transcorregut set anys des de l'entrada en vigor de 
l'Ordre 74/86, del dia 28 d'agost, i no s'han detectat 
problemes ni entrebancs en el seu compliment, i hi ha 
hagut un clima de normalitat. Em recorda aquesta frase 
aquelles paraules d'una molt coneguda filóloga, que diu 
"el millar que pot passar en aquesta comunitat -parla del 
catala- és que no passi res", que no hi hagi alteracions 
socials, academiques, polítiques; que no s'hago de re
córrer a l' Audiencia per resoldre problemes de !lengua, 
com esta passant a altres comunitats. Nosaltres, en 
aquesta comunitat, hem aconseguit alió que és Ull desig 
del conse!ler de Cultura de la Generalitat de Calalunya. 
i que diumenge passar en El País dei a textualment: 
"nosotros queremos que por encima de todo haya convi
vencia en Cataluña". 

Malgrat que estam d'acord amb algunes propostes 
concretes que la proposició no de llei conté, com la de 
la possible ampliació del termini per sol· licitar l'autorit
zació de fer l'ensenyament en cata}¡i, en general pensam 
que no és procedent donar-li el nostre suport, almenys 
en les presents circumstancies; i aixó per la següent raó, 
perque I'objectiu de promoure l'ensenyament en catala 
fins a normalitzar I'ús de la nostra llengua com a ve
hicular deIs centres escolars de les Illes, que és un objec
tiu cabdal de la política educativa, no ha de suposar una 
inflexió del nivell de qualitat de l'ensenyament, que és 
l'objectiu prioritario 

Entenem, ido, que avui per avui la sol·licitud d'auto
rització que han de fer els centres que desitgen fer I'en
senyament en !lengua catalana, garanteix d'alguna mane
ra la qualitat de l'ensenyament en els centres, perque 
per obtenir l'autorítzació, entre d'altres requisits previs 
s'ha d'elaborar un projecte pedagogic adaptat a aquell 
centre, el qual a la vegada ha de trobar el seu suport en 
l'estudi de la realitat sociolingüística de l'alumnat. Des 
d'aquesta perspectiva, i mentre arriba el moment que la 
normativa de la CAIB en aquest tema pugui reflectir 
l'esperit d'aquesta proposició no de llei que ara tractam, 
permeteu-me de fer algunes consideracions. 

La primera és que, per no tenir encara competencies 
educatives, la resolució definitiva per fer ensenyament 
en catala és competencia encara del MEe. La conselle
ria l'únic que pot fer en aquest tema és adre~ar la pro
posta de resolució al Ministeri, tot acompanyant l'in
forme que li dóna suport. La segona, i no menys impor
tant, és que no existe ix cap centre escolar que hagi ma
nifestat la seva voluntat d'ensenyar en catala que no vegi 
atesa la seva pretensió. Els pares, professors i alumnes, 
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nen camí obert per soHicitar-ho i acollseguir-ho; sois han 
t~elaborar. preví acord del consell escolar ¡del claustre de 
, rofessors• el projecte pedagogíc escaient que reflecteixi la 
:~ealítat socioJ ingüística ele 1 alumnat. 

Per si algú pensa que aquesta documentació és més o 
rnenys com la Gran Enciclopedia Catalana, doncs aixo són 
exactament tres papers i no més. Tres papers i no més, que 
els centres i el professorat, que deu ser el grup interessat en 
el catala, ho fa amb una gran facilitat~ i que jo puc llegir com 
exernple, només unes petites frases. Es una justificació d'un 
centre que demana l'ensenyament en catala. Diu "aconseguir 
una escola arrelada al medi, i per tant de qualitat, és una 
feina complexa. La major dificultat esta en el gran nombre 
de variables que incideixen en el fet escolar, cosa que moltes 
vegades provoca que no pensem en allo que ens envolta. Es 
tracta d'un lligam entre l'ensenyament i l'escola nostra, entre 
la vida escolar i la gent, entre l'espai docent i el lloc on vi
vim, entre el quefer diari i la reforma necessaria". Continua 
parlant d'aquesta metodologia: 11 És raó valida ... ", etcetera. 
Vu!l dir que presentar aquesta documentació no és una tasca 
gens difícil. A cap centre que ho hagi fet s'ha denegat mai 
I'autorització sol·licitada. Prova d'aixo és que el nombre de 
centres que imparteixen l'ensenyament en catala augmenta 
de manera sostinguda un any darrere l'altre. Avui són a la 
nostra comunitat quasi dos-cents els que li fan. 

La tercera raó, i no menys important, és que en el món 
de l'educació ara i aquí topam amb un conjunt de circums
tancies que són indicatives d'un temps de canvi i d'una situa
ció de transició. Per explicar-lo podem referir-nos concreta
ment a les dades següents: primera, en el present curs són 
quasi 2.500 els professors que s'han matriculat als cursos de 
reciclatge, que fa un moment en parlava el nostre conseller 
de Cultura. Aixo vol dir que hi ha agents educatius als quals 
encara manca I'adequada preparació per impartir l'ensenya
ment en catala amb l'adequada qualitat. Si el temps no pas
sas tant de pressa podríem fer aquí algunes preguntes al 
grup proposant, i demanar-Ios com solucionarien el proble
ma d'aquells professors que amb tota legalitat vénen aquí 
d'altres comunitats autonomes que no tenen la llengua cata
lana com a ús vehicular? Com ho arreglarien, aixo? Ells no 
en són culpables. 

També l 'obligació d 'elaborar un projecte educatiu per 
part del centre escolar, contemplat a la LOGSE encara no 
s'aplica més que aproximadament a la meitat deIs centres. 
Aquestes dades ens parlen de provisionalitat. Si ho,m ha de 
fer cas als classics, no és assenyat de fer canvis en un mo
ment així. Per totes aquestes raons, a més de promoure que 
Un més gran nombre de centres implanti I'ensenyament en 
catala, la línia actual és de donar suport a la producció del 
material escolar en catala i resoldre la qüestió de les habilita
cions transitories. Per tot aixo no donarem suport a cap punt 
de la se va proposta. Pero abans d'acabar voldria recordar el 
poeta de la meya terra: "Que vol aquesta gent?", Que volen 
Vostes? Fer entrar el clau per la cabota? Imposar vulguis o 
no vulguis la seva política? Fer canviar constantment les 
normes? Fer enfrontar la societat? 

Al meu partit, que és el més popular, una elecció sí 
i l'altra també, el poble li dóna majoritariament el seu 
suport, dient-li que esta d'acord amb la seva política, 
inclosa la de normalització lingüística. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí i Tur. Passam al tom de replica. 
Sr. Gomila, té la paraula. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
En primer 110c he eI'agrair al Sr. Vidal que sí ha entes 
la senzillesa d'aquesta proposició no de llei, que només 
demanava que es canviés una tramitació que nosaltres 
creim que per als docents és farragosa a l'hora de poder 
fer l'ensenyament en catala. Jo crec que el Sr. Cosme 
Vidal ho ha entes perfectament, i per a~o li agraÜTI el 
seu suport que donara a la proposició no de llei. 

Al Sr. Tejero li he de dir que no és una proposició 
no de !lei t(~cnica, és una proposició no de llei política, 
un plantejament que es fa des de la Conselleria de 
Cultura, amb una ordre del conseller de l'any 1986, 
signada pel Sr. Francesc Gilet, que exigeix per fer l'en
senyament en catala una serie de requisits, que per fer 
l'ensenyament en castella no se sol· liciten. La qüestió de 
la planificació del centre, de les programacions dins 
l'aula, del projecte pedagogic, totes aquestes coses s'exi
geixen i es presenten al Ministeri d'Educació, que és 
l'administració ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Un moment, Sr. Gomila, per favor. Pree silenci als 
diputats. Continul Sr. Gomila, gracies. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President. ... que és l'administració com
petent en materia d'educació. Per tant és una proposi
ció no de !lei totalment política, que el que vol és su
plantar una ordre que nosaltres creim que en aquests 
moments és caducada. 1 creim que si hem d'esperar a 
tenir competencies, bo, en tenim per uns quants anys 
encara. 

Sr. Marí: fa quinze dies, en un debat sobre ensenya
ment voste em va dir que no era veritat que fos necessa
ri sol·licitar permís per fer l'ensenyament en la nostra 
llengua, que bastava exposar-ho a la programació de 
centre, o a la programació que feia cada professor a 
aquesta aula. Per comprovar aquestes paraules vaig 
demanar la cinta d'aquell debat, i voste mateix podra 
veure que és veritat el que li dic. Doncs miri, jo li don 
l'oportunitat a voste i al seu grup que a~o sigui de ver. 
Deroguin aquesta ordre, o en facin una de nova que 
faciliti les coses. Voste em planteja els problemes del 
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professors que venen de fora; tot alSo la conselIeria ha té 
regulat amb cursos de reciclatge, amb quin temps des del 
moment que aproven les oposicions han de treure la titulaci
ó. Tot alSo esta regulat per la conselleria, no hi ha cap pro
blema en aquest sentit. Voste em parla de problemes que es 
donen a altres indrets d'Espanya. Certament quan em treu 
aquest tema, i al debat de fa quinze dies ja va sortir, em 
sembla que em parla un corresponsal d'un diari madrileny 
que no voldria anomenar. VulI dir, xerrar de problemes que 
hi ha a les altres comunitat autonomes; miri, nasal tres només 
demanam que es barati una ordre de la conselleria, que no es 
demani tanta paperassa als ensenyants a l'hora que es pugui 
fer l'ensenyament en la nostra llengua. No demanam res mes. 
No posam aquí tribunals perque la gent que sapiga la nostra 
llengua se'ls faci no sé que. No, senzillament canviar una 
ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports. 

Miri , els centres d'ensenyament de nova construcció que 
es fan a les Illes Balears han de comenc;ar el seu ensenya
ment en castella. Nosaltres creim que ac;o no té per que ser 
així, que ha decideixin els propis ensenyants, en quina llen
gua ha valen fer. 1 s'ha de passar una tramitació, que és la 
marca aquesta ordre del Sr. Gilet, que nasal tres creim que és 
innecessaria, i farragosa, i que discrimina clarament la nostra 
llengua. 1 jo pens que, com en el tema de competencies, en 
aquests moments ha funcionat perfectament el pacte deIs 
partits centralistes per tal de bloquejar que es pugui avanc;ar 
en la normalització de la nostra llengua. 

Jo després del debat de la interpe¡'¡ació que hem tingut 
anteriorment, no entenc de cap manera que no es pugui 
aprovar un proposició no de llei tan simple i tan senzilla, que 
l'únic que persegueix -i ha repetesc una aItra vegada- és 
facilitar la tramitació als ensenyants que moItes vegades es 
queixen de la paperassa que se'ls demana des de 1 'administra
ció. 1 l'únic que pretenem és ac;o. 1 després del debat que 
s'ha tingut -ac;o tant val pel Grup Parlamentari SOCIALIS
T A, que no donara suport a aquesta proposició no de llei, 
com per al Grup Parlamentari PP-UM- no entenc de cap 
manera la postura d'aquests dos grups. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. El Sr. Vidal té la paraula. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. 
Gomila, no tenia per que donar-me les gracies perque he 
anunciat el suport a la seu a proposició no de llei. Ja sé que 
els grups mixts, aquí i a tot arreu, són un poc atípics; pero 
aquí procuram tenir una certa coherencia dins aquesta di
versitat, i almenys dins unes arees determinades i a una 
mate ix a sessió, el mateix intervenent en un tema coincident 
és el que intervé en l'altre. 1 per aixo, coherentment amb el 
que hem dit en una ocasió anterior, en aquest aspecte de fer 
camí, com he dit abans -i ara no evocaré cap poeta sinó el 
pragmatisme- per agilitzar una cosa que tots estavem d'a
cord, crec jo que potser que dins el grup a l'hora de votar hi 

hagi diversitat de vot, pero a l'hora d'expressar l'opinió 
el que la fa, sera sempre coherent. El que seria, crec jo, 
incoherent, que abans haguéssim parlat de posar entre
bancs per part de la Comunitat Autonoma i el MEC, i 
aquestes coses, i que ara, a l'hora de llevar aquests entre
bancs, i sent que vostes -ca m ha dit molt bé- demanen 
en col·laboració, o en conveni amb el MEC -la forma de 
cooperació no té importancia, sinó que tecnicament es 
pot buscar la figura que faci faIta- la Comunitat Autono
ma agiliti aquests tramits. Per tant, Sr. Basca, li reiter al 
seu grup, des de la coherencia d'un grup mixt -que ja és 
estrany, no?-. com a portaveu en aquests moments, el 
meu suport a la seva proposició no de llei. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Sr. Tejero, té la paraula. 

EL SR. TEJERO 1 ISLA: 

Gracies, Sr. President. Mire, nosotros hemos dicho 
que nos abstenemos porque no lo veíamos claro. Evi
dentemente es una proposición no de ley política, pero 
abarca aspectos exclusivamente técnicos, y le he intenta
do explicar por qué en los tres elementos no lo veíamos 
claro. Y se me ha olvidado alguna cosa, entre otras mu
chas, pero como parece que hay prisa no terminaré. 
Para completar una cuestión que ha dicho el portavoz 
del Grupo PP-UM. En los cursos de reciclaje, entre los 
cuales me incluyo -me estoy intentando reciclar, no sé 
si reciclar, perfeccionar o como se llame la palabra- ha 
dicho que este año estamos matriculados 2.500 profeso
res. Pero, ¿sabe cual es el total? 5.000. Es decir, el 50% 
del profesorado de las Islas Baleares no estamos capaci
tados para la enseñanza en catala, sobre todo de cara a 
la titulación que se exige. 

En cualquier caso, le repito que entendemos que la 
intención es buena, la idea y los objetivos son positivos, 
pero, no sé, no estamos de acuerdo con las formas, en 
los caminos. Bien, no se llega a Roma por cualquier 
camino, yo creo que no; en cualquier caso yo creo que 
quizá en otro momento o con otra terminología no 
tendríamos ningún inconveniente en apoyárselo; pero 
simplemente como coherencia, lo que realmente dice, lo 
que está escrito, es lo que se lee, no podemos apoyarle, 
y lo sentimos. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tejero. El Sr. Marí i Tur té la paraula. 

EL SR. MARÍ 1 TUR: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Tres quartilles: una que posi l'acord del claustre, l'altra 
el conselI escolar, i l'altra un estudi sociolingüístic, són 
només necessaries per de manar una cosa que ja sap que 
es va a concedir. Aixo és el que jo vaig dir ¡'altre dia, i 
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. ó és el que mantenc avui: tres quartilles que es poden 
alX .. d'h J 'eso1clre i fer les reuDlons perttnents en tres quarts . ora. o 
I 'eC que a seriositat, la transcendencia que té I'ensenyament 
CI b l ' ,. l f el ' ¡'una llenglla, am a Importancia que per a utur ten fa 
( el' als estucliants bé val la pena tres qllartilles. Gracies, Sr. 
~resjdent. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gr:kies, Sr. Marí i Tur. Acabat el debat, passarem a 
la votació de la proposició no de llei. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen 
posar drets per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? Gracies, 
poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? Gracies, po
den seure. 

7 vots a favor, 31 en contra, 17 abstencions. En conse
qüencia, queda rebutjada la proposició no de llei. 

1 acabat l'ordre del dia, conclou aquesta sessió. Gracies a 
tots . 
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