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EL SR. PRESIDENT:
Sones tardes a tots. Prec que s'asseguin en els seus escons ,
per favor. Prec als diputats que s'asseguin en els seus escons ,
per favor. Sí, Sr. Alfonso.
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I1I.3) Proposició no de llei RGE núm. 2875/94, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa
a pagament de les expropiacions en la construcció de
carreteres.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:
Sr. President, és per una qüestió d'ordre. El nostre grup
ha demanqt la retirada de la interpel'lació 2971, relativa al
Pla General ele Carrete res de la Comunitat Autónom a, qu e
s'havia ele veure dema. El motiu d'aquesta retirada és ciar.
S 'ha allargat el període d 'informació pública un mes més
i consideram que mentre hi hagi possibilitats d'al'legacions
per part el'ajuntaments, consells insulars, etc., no hi ha motiu
per la interpel·lació. Per tant, nosaltres demanam i ja comunicam al pie la retirada d'aquesta interpel'lació i, en tot cas,
demanam que una proposició no de lIei d'avui passi a demi\,
i s'equilíbrin els plens.

Efectivament, ha tengut entrada al registre d 'aquesta
casa la petició de retirada de la interpel'lació esmentada
i, en conseqüencia -prec silenci als diputats, per favores proposaria la posposició de la proposició no de !lei
2875, que, enlloc d'anar al pIe d'avui aniria al pie de
dema, i quedaría retirada, com és lógic, la interpel 'lació
referida a carreteres . Hi ha acord per part de tots els
grups en relació a les qüestions plantejades'J Queda,
dones, aprovada la modificació de I'ordre del día, tant
pel que respecte del d 'avui, dia 18, com del ele cIema, día
19.
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1.1) Pregunta RGE núm. 3354/94, presentada per I'Hble.
Sr. Diputat Llorenc; Rus i Jaume, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a entrada en el Parlament del Pla de
transports terrestres.

Co mengam pel primer punt, que corresp ' 11 a pregunte.
La primera é la 3354, del diputat Sr. Rus i Ja ume, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a entrada e n el Parlamentdel
Pla de Transport Terrestres, Té la paraula el diputat r.
Rus,
EL SR. RUS 1 JAUME:
Gracies, Sr. President. La pregunta quasi quasi hem estat
a punt de retirar-la, perque el Sr. Conseller, en la seva compareixen¡;a pel tema de la presentació deIs pressuposlS, ia va
explicar quina era la seva postUL'a al respecte , pero en funció
d'una esmena que va presentar el Partit Popular a una moció
del nostre grupo a la qual es va acordar que "El Govern de
la Comunitat Autonoma, en el termini maxim de 12 mesos,
aprovara el Pla cle Transports Terrestres", i ja que el ConseIler va manifestar que el pla. o els documents, o els treballs,
o els estudis elaborats no li agradaven, m 'agradaria que em
donas la seva opinió al respecte, quina seria I'alternativa que
clonaria, Gracies.
EL SR, PRESIDENT:
Gracies, Sr, Rus. Té la paraula el Conseller, Sr. Reus,
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran):
Sí, Sr. President. Sr. Diputat. Parlar d'un pla únic de
transport terrestre, per jo. no és tecnicament correcte considerant que dins transport terrestre hi ha moltes qüestions
distintes. diferenciacles, Hem de pensar que. en pUL'itat, a la
vista que I'any 98 és probable que entrem en un regim cle
total Ilibertat en el transport de no regulars, estam treballant
intensament en una posacla al clia de les concessions via C011 valiclació . l com que me n'adon que moltes vegades se'm
demana el pla, documentar els papers, els faré veure que
documentació en tenim abastament: tenim fet el pla inicial,
tenim una actualització. i tenim un pla o document d'analisi
de mercaderies. Jo, més que una altra cosa, vull dir que. en
aquests moments , estam treballant fent convalidació de regulars. estam treballant. amb moltíssima pressió d'agents inte ressats, i per altra banda estam perfilant una liberalització
total del transpon no regular, Gracies.

,
Ir
I

!

EL SR. PRESIDENT:
Gracies. Sr. Reus. Vol tornar afer ús de la paraula el Sr.
Rus') Té la paraula,
EL SR. RUS J JAUME :
Sí. 11101t breument. SJ'. President. Sr. Reus, evidentment
ens consta que. a pesar que voste va dir que només tenia
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problemes amb tres o quatre concessionaris, quan parla
amb tots els concessionaris d'elaborar un document que
aglutini, que englobi tota la problematica del transport
terrestre, tant de mercaderies com de viatgers, les respostes són, quasi quasi, unanimes entre tots, i no convendria arreglar així com esta ara i després ja veurem
que feim? Jo cree que després sera tard, les concessions
estaran donades per molts anys, i per ventura, els vicis
actuals seran impossibles de corregir. A mi em consta
que, si voste hi posava una mica més de voluntat política abans de final d'any podríem tenir aquests documents que voste ha nomenat tancats, les podríem discutir i, per ventura , I'any que ve podria veure llum aquest
non nalO o aquesta esmena que el Grup Popular va
presentar aquí i que ha estat incomplida. Gracies,
EL SR, PR ESIDENT:
Gracies. Sr. Rus, Vol tornar a fer liS de la paraula el
Sr. Conseller? Té la paraula,
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES
ORDENACIÓ DEL TERRlTORI (Bartomeu Reus
Beltran):
Sí. Sr. President. Jo intentaré.. expiicar-ho un poc
millor. És a dir , és impossible. i és incorrecte parlar
d'un pla de transport terrestre. Si voste em parla d'un
pla de transpon regular li puc dir que tal vegada sí,
pero també li diré que jo pens que no fa falta anar a un
pla, sinó que fa falta abundar en la feina de convalidar
línia a línia, 1 no és tan complical, perque estam parlant de 62 concessionaris. amb línies molt definides, i el
més important és, d'acord amb els ajuntaments, i d'acord amb els consumidors, deixar els temes ben arreglats, Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, SJ'. Conseller.

1.2) Pregunta RGE núm. 3355/94, presentada per
I'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur i Ferrer, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a si s'ha fet qualque
estudi sobre la conveniencia de transformar la casella
de carretera de la Mola en alberg juvenil.
La segona pregunta és la 3355 del SJ'. Víctor Tur i
Ferrer, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a si ha
fet qualque estudi sobre la conveniencia de transformar
la casella de Carretera de la Mola en albert Juvenil. Té
la paraula el Sr. Tur,
EL SR. TUR T FERRER:
Sí, gracies. Sr. President. Sres . i Srs. Diputats, Fa ja
uns mesos va sortir a la premsa local que el Govern de
la Comunitat Autonoma volia reconvertir la casella de
la carretera PM-820. a la Mola. en un alberg juvenil. És

"
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per aixo que deman si la Direcció General de ]oventut ha fet
algun estudi sobre la conveniencia de transformar la casella
esmentada. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gra.cies, Sr. Tur. Té la paraula la Consellera, Sra. Cirer.
LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):
Gracíes, Sr. President. Sr. Tur, vistes les instal'lacions de
joventut que hi havia en aquesta Comunitat, varem veure
que hi havia una illa, que era Formentera, que no tenia cap
tipus d'instal'lació juvenil. Pensavem que era important que
pogués comptar amb un albert, O amb un tipus de refugi per
a activitats de joventut, donat que es fan moltes activitats,
tant a nivell d'intercanvis com a nivelJ de camps de treball ,
i que seria important. Posats en contacte amb el Consell
Insular, se'ns va presentar la possibilitat que es pogués transformar aquesta antiga casella, aquesta casa de peones cam.ine·
ros, i varem fer una visita a I' illa per coneixer com estava,
on estava ubicada. i comentar-ho també amb I'ajuntament,
que les pareixia la situació. U na vegada coneguda la situació
i vistes les característiques de I'immoble, esta en mans d'un
aparellador veure quin tipus de projecte es pot fer, quina
cabuda podria tenir, i quin cost ens duri;r habilitar una zona
de banys, que és el que falta, i una zona de cuina-menjador,
i les al tres habitacions. Pero és un projecte, com ja die, que
no esta quantificat, no sabem exactament que ens havia de
costar i és una cosa que ja esta, en vistes al 95 , supos que
dins el primer semestre. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Cirer. Vol tornar afer ús de la paraula el
Sr.Tur? Té la paraula.
EL SR. TUR 1 FERRER:
Sí, gracies, Sr. Presiden1. Bé, Sra. Conse llera , el 1I0c, si
e l coneixen, veuran que és el pitjor que es podia trobar , lIuny
de qualsevol platja, a un metre eI'una carretera prou important, i a més, rodejat per un aparcament. Crec de fer-se un
alberg juvenil a Formentera, mereixeríem alguna cosa miIlor, i també que els futurs usuaris es mereixen alguna cosa
molt millor que no el que pretenen. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Tur. Vol tornar afer ús de la paraula , Sra.
Cirer? Té la paraula .
LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):
Supos que són punts de vista. Jo, Formentera ho trob
preeiós, pero aquell punt és un pum magnífic ele vista panoramica. i to1. Evidentment, no té la platja prop . ]a die qu e

és un antic alberg, refugi. A Formentera hi circula molta gent en bicicleta, motoritzada, i supos que no hi hauría cap problema. No és l'úníc alberg que es pot ter a
Formentera. És una manera de comen¡;ar, és una manera de veure com funcionaria, no sabem tampoc si seria
un alberg d'estaeionalitat, només a I'estiu, o si seria un
albert per a tol I'any, i cree que hi ha altres solucions,
que es poden mirar, pero a un llarg termini, a un termini molt més llarg que no seria una obra més redui'da en
import i en termini d'execueió, eom seria I'habilitació
d 'aquesta casella.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Cirer.
1.3) Pregunta RGE núm. 3356/94, presentada per
I'Hble. Sr. Diputat Víctor Tur i Ferrer, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a quin cost tendra
l'adaptaciói de I'edifici que pretenen transformar en
alberg juvenil a la Mola de Formentera.

La tercera pregunta, la 3356, també del Sr. Tur j
Ferrer, Grup Parlamentari Socialista, relativa a quin cost
tendra l'adaptació de I'edifici que pretenen transformar
en alberg juvenil a La Mola de Form entera. Té la paraula el Sr. TUl' i Ferrer.
EL SR. TUR 1 FERRER:
Sí, gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, ja
amb la primera pregunta que m'ha contestat la Sra.
Consellera, Sr. President. quasi quasi ha contestat a
aquesta, qua n ha dit que encara no s'havia quantificat i
que només estava en estudi per part eI'un aparellador de
la Conselleria. Era si em podia verificar si aixo és així
i si té alguna idea del que podra costar i si tenen prevists, en els pressuposts de I'any 95, alguna partida.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gd.cies, Sr. Tul'. Té la parau la la Consellera, Sra .
Cirer.
LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Cata··Iina Cirer i Adrover):
Gracies, Sr. President. Esta pendent aquest estudio
La partida seria inversions reals, del capítol 6 de joventut, esta pressupostat dins un capítol general, pero ens
falta saber exactament que ens podría costar i, exactament, quines fases d'execució d'obra es podrien fer . ]a
dic, hi ha diferents coses que s'han de fer, des d'unes
sales de bany fins a unes habitacions, i aixo és el que ens
ha de dir el projecte. De totes maneres, quan tenguem
fet aixo no hi haura cap problema per presentar a
aquest Parlament que ens costa, quan es fara robra i
quan es podra obrir al públic. Gracies.

-
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Cirer. Vol tornar afer ús de la paraula el
Sr. Tur? Té la paraula.
EL SR. TUR 1 FERRER:
Gracies, Sr. President. Aquest diputat que li parla, Sra.
Consellera, any rera any ha presentat esmenes als pressuposts
de la Comunitat demanant precisament aixo, la creació d 'un
alberg juvenil a Formentera, veient sempre com aquestes
esmenes eren rebutjades pel grup majoritari, que és el que
dóna suport al Govern, i ara vénen i treuen aixo d'aquest
alberg juvenil d 'una manera, em sembla, molt oportunista. A
la pregunta anterior -no escau ara en aquesta pregunta- no
m'ha contestat quan pensaven inaugurar-lo, pero m'agradaria
demanar-li si seria abans del mes ele maig de I'any que ve.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:

LA SRA. VADELL 1 FERRER:
Gracies, Sr. President. És evident que el temps meteorologic no ens acompanya gent. Passam d'una sequera
molt persistent a unes pluges insistents també, que arriben a ser perjudicials, fins i tot, encara que desitjassim
tant que plogués des de fa tant temps. Respecte de la
pregunta que avui li faig he intentat saber els motius per
altres indrets, i com que no he trobat cap resposta, em
dirigesc a voste que, segurament, voste si em podra
contestar, perque s'ha produIt un fet insolit o que,
almanco, no té massa explicació. La pregunta és per
quin motiu un projecte de desviament del torrent de La
Cabana, de Manacor, que va ser redactat per la Conselleria d'Obres Públiques l'any 90, i I'Ajuntament hi va
donar el vist-i-plau el mar<; del 91, per quin motiu no
s'ha remes al Ministeri d'Obres Públiques fins dia 30 de
setembre del 94. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:

Gracies, Sr. Tur. Vol fer ús ele la paraula, Sra. Consellera? Té la paraula.

Gracies, Sra. Vadell. Té la paraula el Conseller, Sr.
Reus.

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNAClÓ (Catalina
Cirer i Adrover):

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES
ORDENAClÓ DEL TERRlTORl (Bartomeu Reus
Beltran):

Gracies, Sr. Presielent. Miri, des del primer moment ja li
vaig dir que si era una iniciativa de la Conselleria, sempre ha
estat en contacte i en comunicació amb el Consell Insular, i
després de la visita no ens va passar pel cap fugir de l'illa de
Formentera sense passar per l' Ajuntament, parlar amb el
batle i comentar-li aquest projecte. Si la gent ele Formentera,
si la gent de I'illa, si el potencial d'usuaris d'aquest alberg,
que també és gent de fora, no esta d'acorel amb aquest projecte, són opinions que també tendrem en compte. Supos
que en aquests anys hi deu haver hagut també altres batles
queja deuen haver tengut oportunitat de fer-Io i no l'han fet o
Nosaltres agafam aquesta iniciativa, pero mai com a iniciativa
única d'imposar qualque cosa a l'illa sinó sempre en contacte
amb el Consell Insular i amb el batle de Formentera. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Cirer .
1.4) Pregunta RCE núm. 3327/94, presentada per I'Hble.
Sra. Diputada Maria Antonia Vadell i Ferrer, del Crup
Parlamentari PSM i EEM, relativa a remissió del projecte
de desviament del torrent de Manacor.
Passam a la quarta pregunta, que és la 3327, de la diputada Sra. Vadell i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM 1 EEM,
relativa a remissió del projecte de desviament del torrent de
Manacor. Té la paraula la Sra. Vadell.
t
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Gracies. Sra. Diputada, avui, per desgracia, és un dia
terrible, perque jo pens que és el dia de més impacte
respecte de pluges. En el pla de Mallorca hi ha molts
problemes. Tenim la zona de Sóller i el Port de Sóller
molt complicada i Andratx. Yoste fa aquesta pregunta
i, realment, ens enflaca la qüestió dient el següent: de
1'any 90 a ara hi ha hagut feina elaborada respecte del
desviament del torrent de Sa Cabana. Voste, més que
ningú, com a regidora d'aquest Ajuntament, sap els
problemes que hi hagut. Hi ha hagut can vis de criteri
pero, no obstant aixo, jo pens que, a partir del mes de
mar<; del 94, quan varem signar el conveni amb l'Estat,
ja podÍem estar en condicions de presentar aquest projecte. L'hem presentat demanant prioritat al Ministeri.
El Ministeri ha ha acceptat, i jo estic francament preocupat perque, evidentment, un projecte de 700 milions
de pessetes, que és el que sera al final, en certes milIares, ens determina que molts altres petits projectes hagin
el 'esperar. Jo ara, per exemple, dema no sé com he de
responelre al batle de Sineu sobre un problema molt
angoixant que té en el seu poble i no sé com he de
respondre a altres bandes.
Sapiga que moltes vegades ens és difícil fer de jutges, i dir que és prioritari i que no ha éso En aquest cas,
la decisió esta presa, el Ministeri té una petició de declaració d 'emergencia respecte de contractació. La tramitació el'aquest projecte ha estat molt complex, hi ha
hagut canvis ele criteri a nivell de l'Ajuntament de Manacor des de I'any 90 o 91 fins ara mateix, pero ja po-
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dem dir que hi ha un consens respecte de desviar el torrent
per la part rústica de Manacor. Grades.

de molts petits projectes que, tal vegada, eren tant o més
urgents que aquesto

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Gnlcies, Sr. Reus. Té la paraula la Sra. Vadell.

Gracies, Sr. Conseller.

LA SRA. V ADELL I FERRER:
Gnlcies, Sr. President. No sé si és que no ha he entes bé,
pero el Sr. ConseIler continua sense contestar-me. Voste ha
dit que hi ha hagut un canvi de criteris. Aixo és el que a mi
m 'ha semblat. Pero, que jo tengui constancia, de I 'acord que
va prendre I'Ajuntament dia 5 de man; del 91, en el qual es
decantava per la tercera alternativa que va presentar la Conselleria d'Obres Públiques, no hi ha hagut altre canvi de
critel·i. Oficialment, fins el mar<; del 94 no hi va haver un
escrit del delegat d'urbanisme demanant que s'escluís el
polígon 20 del tra<;at del torrent. Per tant, si deixam de
banda aquesta comunicació, que ja va venir dins I'any 94. hi
ha hagut tots aquests anys. del 91 fins al 94, per poder fer
aquestes obres. A més, si no vaig errada -i cree que no hi
vaig- estava previst que entras dins les ajudes extraordinilries
que hi va haver motivades per les inundaeions del 89. Per
tant, és incomprensible, Sr. Conseller, que aquest fet no
s'hagi produ"it fins ara i, realment, h vull plantejar la pregunta el' u na manera, pero ho vaig trabar un poc massa fort,
i que era veure com era que fins que hi ha hagul una altra
vegada torrentades no s'ha enviat aquest projeete.
Realment els eiutadans de Manacor, i de tates les illes, .ia
no només pens en els de Manacor, no poden estar pendents
de si cau una gota d'aigua del cel, ni .haver d'estar pendents
de posar les seves comportes i defensar-se, cadascun pel seu
compte, de les inclemencies del temps. És hora d 'actuar i de
no perdre més el temps, Sr. Conseller. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Vadel!. Té la paraula el Conseller Sr. Reus.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran):
Sr. President. Jo, Sra. Diputada, volia passar un poc de
llarg aquesta pregunta per no fer mal a ningú. També li vull
dir que. per desgracia. I'anterior consistori, en aquest tema
va ( ... ). Els doblers que hi havia prevists per poder gastar els
anys 89, 90 i 91, no varen ser realitzables, es varen esgotar.
Hi va haver un credit extraordinari de deu mil milions de
pessetes i es varen aplicar. Fins el mes de mar<; de 1'any 94,
és a dir, fins el mes d'abril de I'any 94, no hem estat en
disposició de presentar projectes a I'Estat, que és el competent en materia de torrents, i a la vista del conveni signat el
mes de mar<; del 94, estavem en disposició de ficar projectes
amb despesa el 95. Nosaltres, com li die, hem demorat un
poc la decisió d'un projecte que ha estat mal de consensuar
perque, fins i tot amb aquest consistori, hi ha hagut problemes finals. i I'hem presenta!. L'hem presentat en detriment

1.5) Pregunta RGE núm. 3330/94, presentada per
I'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a adre~a del
pis cedit a Menorca com a centre d'acollida d'urgencia
per a mares fadrines i dones separades.
Passam a la cinquena pregunta, que és la 3330, de la
diputada Sra. Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a adre¡;a del pis cedit a Menorca com
a centre d 'acollicla d 'urgencies per mares fadrines
clones separades. Té la paraula la Sra. Barceló.
,

,

LA SRA. BARCELO J MARTI:
Gracies. Sr. President. Voldríem clemanar a algun
membre del Govern si sap I'adre¡;a del pis cedit a Menorca per la Conselleria ele Sanitat del Govern de la
Comunitat Autonoma per servir com a centre cI'acolliela
d'urgencia per a mares fad~·ines i per a dones separades.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Barceló. Té la paraula la Vice-presidenta, Sra. Estaras.
LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN
(Rosa Estaras i Ferragut):
Gracies, Sr. President. lndubtablement tot el tema de
mal tractaments i dones en especial situació de necessitat, esta encara en xifres negres. De tates maneres, temporalment el Consell lnsu lar cle Menorca va fer el tema
d 'acolliment d 'aquestes dones en especial situació ele
necessitat a I'alberg de transeLlIlts que I'Ajuntament de
Maó, que actualment esta en negociacions amb Caritas,
perque es puguin emprar les cases d'acolliela de Cáritas
a Maó. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:

'.

Gracies, Sra. Estaras. Vol tornar afer ús de la paraula, Sra. Barceló? Té la paraula.
LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:
Sí, gracies, Sr. President. La veritat que estic espantada que a un Parlament -supos que no passa a cap altre
lloc- surti aquí el President del Govern a fer un discurs
de l'Estat de la Comunitat i sigui capa<; de mancar, tant
conscientmenL la veritat. El President, aquí. va assenyalar que ja s'havien cedit pisos a Maó i él Eivissa e0111 a
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centres d'acollida d'urgencia d'aquestes dones. Va pujar aquí
amb un discurs escrito Va ser, per tant, conscient que el que
deia era una fa lsedal. Per tant, lament que en aquest Parlamenl hagi eJe sorti r e l President i sempre, o com a mínim
aquesta vegada, sigui capa¡; de dir mentides no només als
membres de I'o posició, que som aquí. sinó també a tots els
ciutadans de les Illes. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Barceló. Vol tornar afer ús de la paraula,
Sra. Estaras? Té la paraula.
r.

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaras i Ferragut):
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EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i
Beltran):
Sr. President, Sr. Diputat. D'acord amb una resolució
aprovada en aquest Parlament amb moti u del debat de
l'autonomia, en un termini maxim de dos mesos a partir
de la data de les resolucions, sera presentat en aquesta
Cambra.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula el Sr. Orfila? Té la paraula.
EL SR. ORFlLA J PONS:

Gracies, Sr. President. Aquí no s 'ha faltat mai a la veritato Jo li dic que hi ha cases el'acolliela, i que s'esta tramitant
tot el tema de dones separaeles i elones en especia I situació ele
necessitat, i que estan totalment acollieJes a l'illa de Menorca ,
concretament a través el'aquestes negociacions que es fan
amb Cáritas i, per tant, tot el que és aquesta necessitat esta
coberta, que és el que va reflectir el President el'aquesta
Comunitat Autonoma, i una altra cosa diferent és el que
voste hagi volgut entendre. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Estaras.
1.6) Pregunta RGE núm. 3406/94, presentada per l'HbIe.
Sr. Diputat Ramon OrfiIa i Pons, del Grup Parlamentari
PSM i EEM, relativa a memories deIs consells insulars en
materia d'urbanisme i habitabilitat de l'any 1993.

Passam a la sisena pregunta, que és la 3406, del diputat
Sr. Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM 1 EEM, relativa a memories deIs Consells Insulars en materia d 'urbanisme
i habitabilitat de I'any 93. Té la paraula el Sr. Orfila.
EL SR. ORFILA 1 PONS :

I

R

i

Gracies, Sr. President. La Llei de Consells Insulars, artic1e
24, estableix que dins el primer trimestre de cada any, els
Consells remetran una memoria sobre la gestió ele les competencies que se'ls hagin atribult per llei el'aquest Parla-,
ment, i el Govern, una vegada examinat, remetra una comu-'
nicació al Parlament. Estam a finals d'octubre, i el Govern
encara no ha presentat cap comunicació al Parlament i no
sabem si és que els Consells no han enviat la memoria o
I'han perduda, o és que el Govern encara I'esta examinant.
1 d 'aquí la nostra pregunta: quan considera el Govern que
presentara al Parlament les memories deis Consells lnsulars
sobre la gestió de les competencies en materia d'urbanisme
i habitabilitat de I'any 1993')

Gracies, Sr. President. És una pena que hagin ele ser
resolucions del plenari del Parlament les que hagin de
recordar, una i altra vegada, els incompliments del Govern. Jo li he de recordar, Sr. Reus, que voste, dia 2 ele
novembre ele I'any 1993 eleia: "per la part que ens tocai parlant c!'aquestes memories- el Govern assumeix el
compromís -de la tardan¡;a- que aixo no tomi a passar
i esperam ele tots vosaltres, com a membres del Consells
Insulars, la vostra col'laboració per intentar-ho". Continuava dient: "d'ara endavant no només hem de corregir
aquestes petites deficiencies que abans esmentava relatives als terminis de presentació de les memories, sinó
també -i aixo crec que és més important- arribar a un
acord per obtenir una certa uniformitat en el contingut
ele les memories i les dades que reflecteixen", Aixo era
dia 2 de novembre de I'any 1993. J el Conseller s'excusava de tant que havien tardat en remetre la comunicació
al Parlament sobre les memories remeses pels Consells
Insulars. El Conseller es comprometia, en aquells moments, a fer una normativa comú a tots els Consells
Insulars perque aquests fessin semblants aquestes memories i, de Ilavors en¡;a, no ha succei't res més. 1 ara no
es tornen a excusar, ni tant sois s'excusen . El Govern
simplement recorda que té un termini de dos mesos
més, donat per aquest Parlament, per remetre aquestes
comunicacions que, en bona teoria, en seny, des del
sentit comú, haurien d'haver estat remeses fa prop de
mig any. És lamentable perque el'aquí a dos mesos ja no
hi haura període de sessions i arribaran a aquest Parlament, es elebatran elins I'any 1995. Lamentable.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Orfila. Vol tornar afer ús de la paraula
el Sr. Reus? Té la paraula.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus
Beltran):

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Orfila . Té la paraula el Conseller Sr. Reus .

Sí, Sr. President. Sr . Diputat: aquest Govern ha
dictat els criteris c!'homogeneltzació o uniformitat de
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les dades, i jo mai m'excusaré per una cosa que no en tenc
la culpa. Gnkies.
EL SR. PRESIDENT:
Gr:kies, Sr. Conseller.

11.1) InterpeHació RGE núm. 2891/94, presentada pel
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política ferroviaria del Govern de la Comunitat.
Passam al segon punt de l 'ordre del dia, que correspon a
interpeHacions, i veurem, en primer 110c, la 2891, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política ferroviaria del Govern Balear. Té la paraula, pel grup interpel'lant,
el diputat Sr. Triay i Llopis.
EL SR. TRIA Y I LLOPIS :
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Des de dia 1 de gener
de 1994, els serveis estatals en materia ferroviaria, FEVE,
són en mans del Govern de les Illes Balears. Durant anys
s'ha anat demorant aquest traspas per falta d'acord economic
pero, a la fi, I'acord s'ha produ'it en unes condicions real ment favorables que, si són sincers, reconeixeran, que superen les expectatives més optimistes. tant per dotació economica, 500 milions en pessetes constants, com per la inclusió
del patrimoni mobiliari adscrit historicament al ferrocarril
encara que, a 1'actualitat, estigui fora d ' ús ferroviari.

'.

ció del material mobil condiciona, per molts anys, el
tipus d'explotació ferroviaria, el tipus de tren.
Som ido davant un model o un projecte ferroviari
que és simple congelació, foto fixa de la situació actual,
sense possibilitat ni marge per a I'ampliació, per a I'adaptació a noves circumstancies a nous productes de
transports? És necessari fer millores en infraestructures,
a les vies, i una de les millores que reporten major increment de comoditat, de confort als viatgers, és el carril
continu soldat. Esta prevista i per a quan aquesta millora?
Quant a seguretat,m el tren és un transport altament
segur, en comparació amb la carretera, no o bastant aixo
té uns punts debils que són els passos a nivell, especialment els que no estan automatitzats, els que no tenen
barreres, que són causes de periodics accidents, mo[tes
vegades 1110rta[s. La línia Palma-Inca té un excés de
passos a nivell, es miri COIl1 es miri. Quin és el programa per recluir-los, dóna el Govern prioritat a l'automatització de totes els passos a nivell en camins públics')

Per gestionar els interessos de l'Estat, de FEVE, en la
Companyia Ferrocarrils de Mallorca. el Govern, autoritzat
per aquest Parlament, va constituir I'empresa pública Serveis
Ferroviaris de Mallorca, SFM amb un consell d'administració
amb representació exclusiva del Govern, i sobre aquesta
qüestió, apart del paper que pugui correspondre al Consell
Insular i del qual parlaré més endavant, vull avan<;ar ja que
seria ben desitjab[e i convenient la representació en el consell
d 'administració, com a mínim, deIs treballadors de SFM i
deIs municipis de la comarca a la qual el ferrocarril dóna
servei actualment, la comarca del Raiguer.

Un moti u de preocupació general és la idea e1el PP
i del Govern conservador, de canviar I'empla<;ament de
l'estació de Palma, de I'estació de la plar;a d'Espanya.
Com va aprovar el Consell Insular cle Mallorca fa un
mes, dia 5 de setembre. qualsevol allunyament cle I'estació de Palma de la seva centralitat actual, a la pla<;a
d'Espanya, és un mal irreversible per al futur del tren.
Segons els experts ferroviaris, perdre centralitat és perdre competitivitat. El servei ferroviari, o sigui els usuaris
del ferrocarril no poden ser sacrificats per decisions
precipitad es o qüe només vegin una cara del problema.
Palma ha de tenir el parc de les estacions, pero el ferrocarril ha d 'arribar a la pla<;a d 'Es pan ya, que els tecnics hi trobin la solució, que s'hi rompin el cap si fa
falta, pero dur I'estació al pont, a 500 me tres de la pla<;:a
d'Espanya, és una solució massa facil que ataca la línia
de flotació del futur del ferrocarril. la en tenim prou de
vies mortes, no contribu'im que n'hi hagi més.

Respecte de la línia actual Palma-Inca ningú no va posar
en qüestió que el material mobil rebut, encara que no hagi
acabat la seva vida útil, és vell, que necessita una renovació,
una reposició, que fa falta nou material. 1 per donar resposta
a aquesta necessitat, el Govern ha contractat CAF. Companyia Auxiliar de Ferrocarrils, quatre trens diesel, tres deis
qua[s arribaran el proper mes de maigo I aquí es plantegen
ja les primeres qüestions: és el diesel el sistema més adequat
per la situació actual? Si pot adequat és per a la situació
actual de la [ínia Palma-Inca, amb vuit estacions en 28,6
quilometres, degut als seus problemes i característiques
propies d 'acceleració i decceleració, els trens diesel no són
gens adequats per a un futur tren-tramvia amb molts més
adequades dins el continu urba de Palma. O és que el Govern, conscientment, ha descartatja la possibilitat d'un tramvia entre Palma i el polígon industrial de Marratxí, per
exemple? El Govern, necessariament. ha de saber que l'elec-

Quan un cerca [es opinions deIs darrers anys, deis
darrers 30 anys, en relació a l 'ampliació o reducció de
[a xarxa, a la reobertura o al tancament de línies de
ferrocarril, un descobreix que entre les autoritats o el
que es denominaven les forces vives i el ferrocarril, ha
existit una perrnanent tensió, una especie de relació
amor-odi, tancar-obrir, obrir-tancar. Des del 1963 que hi
ha la primera assemblea provincial de Turisme, a Balears, ja proposen tancar la línia de Santanyí, traslladar
['estació de Palma. El Pla provincial de Balears. aquest
pla d 'ordenació urbana de Balears, del 1973, que en
alguns aspectes encara és mig viu, ja planteja la possibilitat d ' un tancament total de les explotacions ferroviaries; no obstant aixo. el 79, el primer congrés turÍstic de
Mallorca demana que s'impliqui el ferrocarril als creixements turÍstics de Pollen<;a i d'Alcúdia; i el Consell
General Interinsular, que I'any 1981 fa un primer pla
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director de Transports, ja, menrre parla de tancar la línia
d'lnca-$a Pobla, parla d'obrir Iínies a Alcúdia tanl de viatgers com de mercaderies. El Gover~ bale~r , el., overo ~añe
lIas ha encarregat I'any 90 un estudl de sltuaclo actual I possibilitats de desenvolupam al de la xarxa ferroviaria F ve a
Mallorca que parla de les bones condi cions funcional del
lram Inca-Manacor i de la possibilltat de posar-lo en explotació, sempre que hi hagi serveis directes amb Palma i que es
promoguin noves demandes com la turística, la de tercera
edat. etc. Pero de malta més actualitat és el recent debat que
hi va haver el mes de mar~, promogut per la Fundació Barceló i el Col'legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports,
sobre present i futur del ferrocarril a Mallorca que diu textualment: "L'aeroport té el seu projecte de futur, els ports, la
seva programació d'obres i instal'lacions, les carrete res tindran prest el seu pla director; pero els ferrocarrils no sembien tenir unes perspectives ciares". i es torna a insistir en
aquesta reunió de reflexió sobre la necessitat d'unes directri us d 'ordenació territorial, d' un pla d' infraestructores. d 'un
pla de transports. de la necessitat d 'estudial' la línia PalmaManacor-Port de Manacor. la possible línia Palma-Universitat. Palma-Aeroport; i fa una afirmació taxativa que crec que
és d ' una gran importancia: J'electrificació de la línia PalmaInca és indispensable per obtenir un servei ferroviari parcialrnent urba i a rnitjan termini. un metro d'abast regional.
rnetropolita .
1 el Govern, que en pensa de tot aixo? Continua el Govern dins aquesta relació amor-odio amb el ferrocarril? Transmet massa confusiÓ. massa missatges incoherents. El ConseIler d'Obres Públiques diu que estima molt el tren, pero
simultél.niament no actua en la mateixa línia, estima molt el
tren. pero esta casat amb la carretera. estima molt el tren,
pero l'estimna d 'a magat, l'estima d'amagat, no l'estima a la
Ilum pública; diu que un ferrocarril a la Universitat li estalviaria de fer una autovia, pero el ferrocarril de la Universitat
no avan<;:a i I'autovia ja esta elibuixada en el Pla de carreteres
de la Comunitat Autonoma.

"

I

El Conselllnsular ele Mallorca, fa elues setmanes. va aproval' remetre a la Comissió Tecnica Interinsular una propostCl
de traspas de la funció executiva de la gestió del transport
ferroviari del Govern al Consell Insular. Esper que en el seu
moment un servei com aquest, cIarament infraestructural,
que s'adapta plenament al article 39, i a aquesta vocació
profunda deis consells insulars de ser gestors d'infraestructores insulars tengui el suport del Govern í la comprensió
deIs diputats, deIs membres deis consells insulars de Menorca
i d'Eivíssa i Formentera.

Senyores diputades i senyors diputats. Si s'ha d 'a mpliar o
no la xarxa, si s'ha d'electrificar o no, quin material mobil
•
l respon millor al ferrocarril que ha de ser, com s'ha d'implicar el tren amb la ciutat de Palma , quin és el servei que s'h,l
de donar a noves zones com la Universitat, només es pot
decidir amb una tasca prev ia de planificació. Abans de res,
,
aturar-nos a reflexionar. que es fací un estudi rigorós sobre
1
•
~.
qUin tren es vol. quin tre n es pot tenir i quin tren es pagar.
~"Ud del pmblen;, no és tan g,an con; ""'q ué exi,
I
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geixi ni molt de temps ni pugui qüestionar cap calendario
"El pitjor calendari és sempre al ferrocarril on les inversions són molt arriscades, oneroses i irreversibles tecnicament i temporalment, aquelI que aporta a decisions
precipitades que poden posar en qüestió el seu futur per
a sempre. La prudencia és, en aquest sentit, indispensable". No són paraules meves les que acab de lIegir, són
paraules agafades del document que resume ix aquest
debat de fa pocs mesos a la Fundació Barceló amb el
Col'legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports.
Fa e l Govern la tasca previa de planificació? Actua
amb prudencia i sense precipitació? Moltes gracies,
Sres. i Srs. Diputats.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies. Sr. Triay i Llopis. Té la paraula, en representació del Govern, el conseller Sr. Reus .
EL SR. CONSELLER D'OBRES rÚBLIQUES
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus
Beltran):
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Dir-Ji. Sr. Triay
que he passaCmolt de gust d 'escoltar-lo, perque és un
to ele debat al qual estigui habituat a escoltar dins aquesta cambra. li don I'enhorabona. Per deixar-lo un poc
tranquil. Ilomés Ji vull dir:que el Govern intenta actuar
sempre planificant i fent reflexió, a efectes de no caure
en errors grossos. Voste té perfecte coneixement que hi
ha un estudi de base, elaborat per I'enginyer Sr. López
Pita, catedratic de Ferrocarrils de l'Escola d'Enginyers
de Camins, Canals i Ports de Barcelona, que va ajudar
a prendre una decisió que no va ser facil, respecte a
inversions a cometre en un espai de temps més o manco
curt.
No vulJ deixar de destacar també el que voste ha dit,
la bona disposició del Govern central a una transferencia que quant a mitjans ha estat un record, record que
de l'Estat va tenir reconeixement, va tenir la sensibilitat
suficient per comprendre que el material rodant que
tenien i instal'lacions eren molt defectuosos . No va entrar a discutir a reobrir línies, pero realment es va portar considerant un nivell de fons..ajustats.
Diesel o electrica, a part d ' un informe tecnic que
voste ja té, jo el deix a la Cambra per si voste el vol
ten ir, també. Han de pensar que el meu esquema de
feina és deixar una estructura empresarial que en un
espai de cinc anys pugui permetre als gestors, siguin qui
siguin, Conselllnsular o Govern, sigui qui sigui I'euip de
govem que hi hagi, prendre mesures, és a dir, d 'aquí
cinc anys I'equip de direcció d'SFM podra pensar a
obrir línies. considerant que I'obertura de nou recorreguts. d 'a nar de diesel o amb electrificació és quasi el
doble de car. És un problema. A I'any cinque es genera
un superavit que comen~a amb una xifra de 100 milions
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de pessetes, fins acabar a l'any 2003 que, amortitzat el préstec de 1.250 milions que ha de concretar I'empresa, deixa
una disponibilitat de despesa anual net de 346 milions de
pessetes I'any 2003.
Die aixo, perque el que intent fer és saber que el primer
de tot era millorar el que teníem, que era el Palma-Inca.
Palma-Inca millora amb una inversió quantificada en 2.013
milions de pessetes, amb un desglossament que és el següent:
892 milions de pessetes per al tren nou, 4 unitats dobles de
meca.nica moderna amb aire condicionat (... ) a cada vehicIe;
70 milions quant a peces per a parc; inversions a Son Rul'lan
que sera la instal'lació de manteniment, 400 milions de pessetes, 100 en naus, 100 en instal'lacions, 9 en projectes i 190
en pla d'avaries. molt important; a estacions hi gasta m 276
milions de pessetes, 95 per a reforma, 70 i 100 en I'estació de
Palma, quant a vies i andanes i edificis, i 11 en projectes.
Una partida molt important, que fa molta falta, quant a
seguretat, 339 milions de pessetes. Aixo són millores tant a
passos a nivell, com a mecanismes de seguretat com a blocs
automatics. Per altra banda, una partida baixa, de 36 milions
de pessetes per millorar un poquet els trens que tenim que
durant una serie d'anys seran compatibles amb la CAF. És
una inversió de 2.013 milions de pessetes que expressa un
poc la volyntat del Govern d'invertit tot el que tenia disponible en base a transferencies a m-¡¡¡orar un servei que avui en
dia és optim, optim considerant el volum de transit que
realment té.
Voldria dir que pens que no és poc prudent deixar perfilat un esquema financer de forma que el gestor que pugui tenir la competencia en un termini de cinc anys, pugui decidir
coses, com pugui ser arribar a Arta o a Manacor, jo no ho
vull dir; avui en dia les xifres que hi ha són horroroses, no
perque sigui possible assumir unes despeses tan importants,
pero aixo no lleva que en un termini d'anys es pugui considerar. Ningú no sap el que podras fer en el que és I'oferta
ferroviaria, en un espai de 30 o 40 anys. Deixem fort un
embrió empresarial que pugui tirar endavant les inversions
necessaries que puguin fer front a unes mancances de futur.
Aixo és el que volia dir.
Volia aprofitar una cosa, per deixar-ho ben cIar. Em va
saber molt de greu que en un moment determinat, enfront
d'un plante sindical del personal, més que del personal, deIs
sindicats ferroviaris, ens trobassim en I'obligació, amb la
necessitat de suprimir horaris. Vull que quedi constancia
pública que el Govern, SFM, mai no va tenir voluntat de
suprimir horaris, mai en la vida ni en cap moment varem
determinar aquesta necessitat. Va ser una imposició sindical
de no prestació d 'hores estructurals o de no prestació de més
temps del realment reglamentat, el que va impossibilitar
mantenir i assumir els horaris tradicionals. Vos tes pensin que
ens hem trobat amb una plantilla, a I'SFM, que amb la transferencia havia perdut 9 persones, actualment en té 65, el
personal demanava ampliació de plantilla fins a 102. Al final
la transacció sindical ha determinat un augment de plantilla
de 12 persones, de 12 a les quasi 40 que ens demanava la
part sindical. hi ha molta diferencia. Entenguin que ningú

pot estar més boig que qua1cú que inverteix tot el que té
per millorar un tren i reduir els serveis. El Govern balear el que vol és mantenir el que tenim, millorat. La
definició d'un tren o un tramvia és molt important, tenc
un poc la pressió de certs ajuntaments, sigui Marratxí,
sigui Palma, de donar més baixadors, tenc la pressió
d 'altres ajuntaments, sigui Inca o Lloseta, de no donarne més, perque es perd en velocitat. és un tema molt a
discutir, és un problema de definició de tren, jo, si qualcú parla que hem de pensar en un tren que doni servei
fins a Arta o fins a Manacor, no es pot pensar en un
tren d 'un nivell urba, diguem-ne, real; la combinació no
és perfecta, és a dir, no pots unir criteris d'explotació
ferroviaria de mitjana i llarga distancia amb el que és
un servei de rodalies, és dificultós.
M 'estic deixant temes importants que voste ha exposat, jo no vull entrar ara en si aixo és una materia susceptible de transferencia, no és la meya labor entrar en
aquests debats, pero el que sí vull dir és que I'empresa
esta en un procés d 'inversió molt accelerada , amb problemes de gestió molt greus., Jo cree que tal vegada sent
prudent com vos tes volen ser, no és el moment de parlar d 'aixo, no obstant és u n tema que queda obert i en
un termini d'un parell d'anys, l'empresa estad. realment
consolidada .
Ha dit que jo dic que estim el tren i al mateix temps,
el que faig és enganar la gent propiciant més carreteres.
No, jo pens que el tren equilibra el transport, el transport és un tot, voste ho ha explicat així, ho he dit malament jo, voste diu que jo, tal vegada, dic coses que no
són veritat, jo voldria fer un tren fins al campus, el que
passa és que els estudis no ens quadren, ens sembla
difícil captar un nivell de clientela que pugui determinar uns llindars de rendibilitat o d'un deficit assumible
i, per altra banda, millorar el que és el problema de
comunicació Palma-S'Esgleieta. Nosaltres sabem que si
volguéssim captar un 30% de població assistida al campus, no faria falta fer una inversió de l'ordre de 2.000
milions de pessetes o 2.500, millorant el trac;at actual
fins a S'Esgleieta; no obstant aixo, els informes que
voste també coneix, que els deix aquí, a disposició elel
Parlament, posen en tela de judici la viabilitat actual de
llanc;ar aquest projecte, de totes maneres jo vull lluitar
per ell i vull intentar que el nivell d'autoritat del campus
se'ns ajudi creant unes pautes de comportament en
l'alumnat, que puguin procurar una millor utilització del
que és el transport públic. Pensin que avui en dia, els
alumnes que van en el campus, en un 16% exclusivament usen el transport col·lectiu, és a dir autobusos
d'EMT, només un 16%; el 65% usen el vehicle propi,
i la resta va amb el vehicle del company. UN 16% avui
en día usa únicament el transport de 1'EMT, i hem de
considerar que avui en dia el transport regular multiplica per 6 el que és el transport ferroviari, té una demanda clara, pero així i tot, a nivell de campus esta fracassant.
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Palma-aeroport, jo estic conven<;u t que sera una lín ia
necessaria, e n un període d 'a nys. L'aeroport s'ha de convertir, un cop exec utat, en una pe<;<l mo lt signif icativa del que
és (... ) urba de Palma. Jo veig la necessiuH en un term in i
rnitja, de pensar en Palma -aeroport, ta l vegada abans de
pe nsar en Pal ma-aJtres Iínies' no obstant aixo. com que jo no
perd massa te mps e n el que no pue desenvo lupar. és una
fu nció aq uesta que vendra donada a partir de I'a ny cinque
o sise, fa lten mo l15 d 'any, era I'equip de govern de I'SFM
i del govern actual, o deis consells insulars els que prenguin
la decisió.
És a dir, en resum, hem intentat, St:'lVors meus, deixar
una cosa ordenada, una cosa que tf~cnicamé'nt i financerament pugui assumir naus reptes, sabent que avui en dia el
tren, més que una realita t soci al actual. és un repte de futur.
és cobrir una demanda. és cobrir una incertesa que pot venir
donada pe r factors, avui en dia , tal vegada encara molt aleatoris, pero seria per a nosaltres, com a Govern, com a gent
que ha d 'actuar amb prudencia i seny, seri a un disbarat
despotenciar el que és una pe<;a essencial quant a transporto
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT;
Gracies, Sr. Conseller. Passam al tom de fixació de posicions deIs grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari MIXT,
té la paraula el Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL l AMORÓS :
Sr. President. Sres. i Srs Diputats. Sé, en primer llac, dir
que sí que ens interessaria -com a qüestió d'ordre- que se'ns
passas la documentació que ha passat el conseller al president del Parlament, al grup parlamentario
Ja entrant en el qu e és la interpel'lació concreta, cal dir
que bé, aquesta interpe l'lació ha estat interessant, per les
dues parts, tant per qui I' ha presentada, el Sr. Triay, com pel
conseller que ha contestat, i pens que aquest tema del tren no
s'h a uria d'esgotar amb aquesta interpeHació, sinó que hi
hauria d'haver, en el futur, més sessions, tal volta alguna
compareixen<;a del conseller, per tenir una informació molt
més acurada, perque aquí sí que hi ha un projecte a Ilarg
termini que s'ha de discutir convenientment.
Respecte del que ha dit el Sr. Triay, dir que el Sr. Triay
sap que nosaltres varem votar, UM va votar al consell insular
a favor del traspas de competencies del tren, efectivament,
si hi ha un a competencia que és d 'una sola illa, que només
afecta una sola illa, que e n aquest cas de I'illa de Mallorca és
el tren, perque només hi ha tren a Mallorca, no n ' hi ha ni a
Menorca, ni a Eivissa ni a Formentera, i pensam, per tant,
que aixo s'ha de produir, aquest traspas de competencies,
amb independencia del que es facin totes aquestes coses que
he dit abans, que són discutir un pla ele futuro encara que
després , si hi ha els traspassos, es facin al ConselJ Insular de
Ma llorca.
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Una altra cosa que ha encetat el Sr., Triay són tres
projectes dignes d 'estudi que ha contestat en part el
conseller, que són tornar a posar en funcionament el
tren entre Inca i Manacor, bé realment no he sentit una
res posta molt concreta del conseller, bé, sí, una resposta
concreta que aixo va per llarg, per tant que aixo en
aquests moments no es pot plan tejar, per una qüestió de
prioritat i perque han de passar alguns anys per modernitzar el que tenim; i després en el tema de l'aeroport i
en el de la Universitat, bé, hi ha hagut unes respostes
també de futur, és a dir que tot aixo ho haurem de
discutir al Consell Insular de Mallorca, si es que es fa la
transferencia, jo esper que es faci .
Per tant, I'únic qu e resta dir és que esperam la mo ció corresponent per part del Sr. Triay,m i després ens
pronunciarem en els punts adequats. Sí val la pena, per
acabar, fer una referencia al parc de les estacions. Al
Consell Insular de Mallorca , a proposta deIs soci a listes
es va votar a favor qu e el tren havia d 'arribar fins a la
pla<;a d 'Espanya, no podia quedar més enlla del pont
del tren, perque aixo és una qüestió a ltament perjudicial
per a la part forana , perque la gent que arriba haura
d'agafart un taxi o un autobús per arribar al centre,
perque la distancia és considerable, i la competitivitat
del tren davalla considerablement perque dóna un servici molt més dolent als usuaris que si poden arribar fins
a la pla~a d 'Espanya, que els permet anar a peu practicament per tot el centre de Palma.
AI.eshores, el Grup Parlamentari Mixt, en aquest cas
a proposta d'UM, també va presentar al debat de l'estat
de la comunitat una proposta de resolució que diu que
"el pla d 'ordenació del transport regular de viatgers per
carretera de les ¡lles Salears, contemplara una terminal
als terrenys de Feve transferits per 1'Estat confinant amb
la pla~a d'Espanya de Palma de Mallorca. El parc de les
estacions es dissenyara de tal manera que 1'arribada de
passatgers, tant de tren com de tra nsport regular de
carretera. de la part forana, es faci al costat de la pla~a
d'Espanya". Efectivament aquí hi ha un ús tradicional
des de fa molts d'anys elel que és l'estació propiament
dita, que és una per al tren i J'altra part com a terminal
d'autobusos. Aquests usos, evidentment, s'h an ele mantenir. si s'hga de fer subte rrani que es faci. que es faci així
com es vulgui, pero el que no pot ser és dur aixo a més
de 500 metres de la pla~a d'Espanya que fa perelre competitivitat, com s'ha dit aquí anteriorment, molt considerablement al transpon que ve de la part forana, fonamentalment, i evidentment és priorititri aguest ús actual
tradicional d 'estació d 'arribada i de sortida de trens i
d'autobusos, sobre el pare de les estacions, que també és
important, el que passa és que té un caracter, jo entenc,
subsidiari i, a més, és compatible si es fa una solució
subterrania.
Espe r que ens dugui alguna pro posta de resolució en
aguest se ntiL si la du li votarem favorablement perque
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serem coherents amb el que varem presentar a l'estat de la
comunitat. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup PSM i EEM, Sra. Vadell,
té la paraula.
LA SRA. VADELL ] FERRER:
Gracies, Sr. President. El Sr. Triay ha interpel'lat avui el
Govern en política ferroviaria, el PSM ho va fer, si no amb
el mateix títol, amb un de similar dia 16 de mare; del 94, i
realment de trens n'hem parlat bastant, el que no hem sentit
són res postes concretes sobre la política ferroviaria que es
vol duro Voste ha parlat que la transferencia va arribar aqu í
amb una dotació magnífica, amb una dotació extraordinaria,
cosa que no acabam de compartir, realment 500 milions de
pessetes anuals per a l'explotació del tren, no esta malament,
pero ja en una altra ocasió que el PSM va presentar una
proposició no de Ilei abans que es produís e l tema de transferencies, demanavem que l'Estat inclogués dins la dotació
economica, una partid a d ' inversió nova, ja fos per millorar
la línia, per dotar millor la línia actualment en funcionament, ' i per reobrir les línies que actualment són tancades._
Consideravem nosaltres que aixo era un deute que l' Éstat
tenir per haver deixat que el tren, en un moment determinat,
anas decaient i per haver deixar d 'invertir en un moment
determinat, i es va arribar a la situació actual, que és la d 'únicament 30 quilometres de línia en funcionament i molts
d'altres quilometres, prop de 70 abandonats i en males condicions, amb uns edificis que actualment necessiten una remodelació important a molts d'indrets i que no es poden
aprofitar, de moment, per ningú.
Nosaltres, Sr. Triay, esta m totalment d'acord qu e s'ha de
potenciar el tren, pero creim que els defectes que hi hagi una
manca de planificació ferroviaria, és perque també hi ha
una manca de planificació territorial, si no hi ha primer un
model territorial definit, no es poden definir le~ infraestructures. i actualment es fa un pla de carreteres basat únicament
i exclusivament en el transport per carretera, sense tenir gens
en compte aquesta altra a lternativa , magnífica per a nosaltres, que és el tren. Pensam que aquest tema s'hauria de
coordinar i no s'hauria de deixar de banda mai una planificació de comunicació, sobretot dins l'ill a de Mallorca, i tal11bé
d'altres ill es, pero sobre tot a Mallorca, ja que parlal11 de
Mallorca perque hi ha e l tren, sense tenir en compte el ferrocarril.
Practicamen t la resposta del Sr. Conseller ha estat calcada
de la que va fer dia 16 de mare;, ens ha dit com invertiria
aquests diners que tenia pressupostats, 2.500 milions de pessetes en uns quants d 'anys , pero no ha dit el perqu e. Nosal tres consideram que la planificació és importantíssima i
previa, ja que el transport és una inversió mala de fer i,
sobretot, anant al tema que voste ha tocat de la memoria
sobre les jornades del ferrocarril, que tengueren 1I0c a la
FlIndació Barceló. ells arriben a la conclllsió que s'ha cl'actu-

ar amb molta prudencia. Nosaltres també ha compartim, pero també, com ells, apostam pel tren,m i creim
que la majoria de la societat també aposta pel tren.
esperam a veure les propostes de resolució que presentin
per després poder-les estudiar amb deteniment. 1 també
demanarÍem a la presidencia si ens voldra fer arribar
els documents que el Sr. Conseller 1i ha remes.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Vadel!. Bé, abans de continuar vull fer
I'observació que quan qualsevol orador a la tribuna
lliura a la mesa qualsevol document o escrit, aquest es
remet Ilavors als grups parlamentaris, se'n remet una
copia a cada grup parlamentario Pel Grup Parlamentari
PP-UM, Sr. Caíí.ellas, té la paraula.
EL SR. CAÑELLAS 1 FONS (CarIes Felip) :
Gracies, Sr. President. He sentit aquí, he escoltat
aquí amb molt d'interes la intervenció de l Sr. Triay, i
també, com és logic, la del nostre conseller, la del conseller del Govern a qui nosaltres donam su port. Jo crec,
Sr. Triay, que realment no existeix una contradicció.
diguem, al límit entre el que voste diu i diu el Sr. Conseller. Creim que ha quedat ben clara la postura del
conseller, que és la postura del nostre grup, pero a un
moment determinat no es pot fer tot el que un vol, en
aquest moment s'esta arreglant, apedae;ant, millorant el
servei que hi havia actualment entre una sola línia, que
és la que funcionava, la de Palma-Inca; indubtablement
voste ha dit que hi havia hagut una transferencia de
doblers que era bona, jo no vull dir el contrari, crec que
és bona, pero també vull recordar les paraules que es
digueren aquí el mes de man;, perque també em va
tocar intervenir en aquell debat, on es demanaven també
doblers per a altres línies, perque amb la transferencia
que hi ha actualment, no es pot pretenir obrir les línies
de Sa Pobla-Alcúdia o de Manacor-Arta, si hem de
parlar de la futura de la Universitat o de la futura cap a
1'aeroport, difícilment amb aquests doblers es poden
fer.
Voste tambe ha tengllt una expressió molt clara, a la
qual li don suport totalment. vos te ha dit que hem de
distingir quin tren volem tenir i quin tren volem pagar.
Volem tenir el millor, Sr. Triay, supos que amb aixo
estam totalment d'acord, i hem de veure quin tren podem pagar. En aq uest moment és quan hem de fer una
determinació de preferencies, establir unes prioritats,
que és el més important en aquests moments?, crec que
el grup popul ar, per boca del seu conseller, ha expressat
la manifestació que el primer de tot és arreglar el que
tenim , arreglar el tram Palm a-Inca, millorant el servei,
les unitats ele tren, les estacions i el punt de seguretat
quant al pas de transeünts; a partir d 'aquí, també s'ha
parlat i amb aixo jo crec que inclirectament li donen la
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raó, hi cap una planificació de veure si al futur s'obren línies, si no s'obren, si s'estableix I'electricitat o si no, sembla ser
que hi ha uns estudis, com ens han dit, i crec que és una
missió de tots nosaltres veure si arribam a un consens amb
aquests estudis.
MoItes gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Cañellas. Pel torn de replica, té la paraula el
Sr. Triay i L1opis.
EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS :
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, Sr. Conseller
d'Obres Públiques. Efectivament, el catedratic López Pita,
de Ferrocarrils a la Politecnica de Barcelona, va fer un estudi. un petit programa d'actuacions a la IÍnia Palma-Inca, que
nosaltres coneixem, perque el varem demanar per via parlamentaria, pero també fa altres tipus de consideracions que
cree que no haurÍem de deixar passar, perque no se li carreguin a ell responsabilitats que no té. Ell diu que una de les
qüestions de major rellevancia és resoldre el possible interes
de procedir a I'extensió de la línia Palma-Inca cap a Manaéor o Alcúdia, entre altres destinacions, pero que aixo no és
un tema que li hagin encarregat; i també diu que considera
del maxim interes la realització urgent d 'un pla d 'actuació
que incorporant, si es consideren adequades les propostes
formulades amb anterioritat, contengui el marc de referencia
administratiu i practic deIs serveis ferroviaris de Mallorca als
proxims anys, de forma analoga com és usual a ferrocarrils
similars. Una de les respostes que hauria d'aportar aquest
pla, seria el possible interes d 'estendre els serveis de ferrocarrils més enlla d 'Inca, existeixen documents de treball ja
realitzats que podrien completar i actualitzar per facilitar
aquesta reflexió. Per tant, aquest catedratic, al qual se li
encarrega exclusivament que elabori una proposta per al
corredor Palma-Inca, fa contÍnua menció a la necessitat i a
I'interes de fer un pla d'actuació que vegi el problema en la
seva total itat.

..
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Una qüestió a la qual no he rebut cap tipus de resposta
per part del Govern és el tema de I'estació de la plac;a d'espanya . L'estació de la plac;a d'Espanya no ha de recular ni
un metre, la centralització de les estacions és un deis elements basics per al desenvolupament del sistema de Mallorca
ferroviari, existeixen solucions tecniques per permetre compatibilitzar el ferrocarril amb qualsevol solució urbanística,
sense perdre ni un metre de centralitat. EIs que en saben,
d 'aq uestes coses. ctiuen que tant a Alacanl , ferrocarri l de la
enenllitat valenciana, com a Igua lada, ferr carrils de la
Genera lilal eJe aLa lun ya. hi ha expe ríe ncies prou negalÍve
de l que pas a qua n e l tren perd la celllra litat. que perducla la
centralitat, perd, finalment, la competitivitat. Amb la idea de
traslladar I'estació de la plac;a d'Espanya, al fons, al final del
futur parc, cree que el Govern treballa en contra del ferrocarril. contra els usuaris del ferrocarril. contra el Raiguer i
contra qualsevol ampliació futura del servei ferroviario
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En relació al material que el Govern ha adquirit o ha
contractat per renovar, material mobil, la línia PalmaInca, aquest tipus de material efectivament dificultara
moltíssim qualsevol ampliació futura del nombre d'aturades, perque el material diesel té aquest inconvenient,
sense electrificar la línia, potser sigui segons tots els
experts la solució optima d'un corredor d'aquest tipus,
s'hagués pogut anar a tipus de tren diesel electrics que
tenint autonomia poguessin tenir aquesta capacitat de
rapida acceleració que és necessaria a una futura, i jo
cree que inevitable, si es vol fer ferrocarril, línia de
tramvia, línia de metropolita i Jínia d'ambit periurba.
1 aquest tramvia no tan sois donaria gran servei als ciutadans, descongestionaria la congestió indiscutible que té
actualment la carretera antiga de Palma-Inca en el tram
de MarratxÍ, sinó que endemés faria rendible el propi
ferrocarril, per que se n 'ha descartat I'electrificació de
la línia actuaP, és que realment el cost era tan prohibitiu o és que s'ha imposat en el calendari electoral trens
nous el mes de maig sobre qualsevol altra consideració
de futur'l Crec que les primeres elecisions ele la societat
Serveis Ferroviaris de Mallorca han estat bastant negatives: En primer 1I0c. la constitució d'un consell d'administració sense representació ni de I'administració local
afectada ni deis treballadors de I'empresa. els quals venien participant habitualment en els consells d 'administració de la societat anterior. Per la reducció de freqüencies, les quals, encara que en el seu moment es va reconeixer que era un error i va ser corregit, realment alla ha
quedat com una mala decisió presa pel Govern en el seu
moment, en diuen que per una pressió sindical, no acab
d'entendre aquest problema, com pot ser que ,sigui a
causa d'una pressió sindical quan després s'hi dóna no
tan sois tota la raó sinó que es posa, segons pareix m 'agradaria que ho acIarÍs- damunt la taula, per a un
proxim conveni, un increment molt superior de salaris,
de massa salarial, que la que els propis treballadors
demanaven. El projecte de trasllat de l 'estació de ferrocarril de la plac;a Espanya és una altra decisió negativa,
i cree que I'adquisició de trens Diesel també és una
decisió que condicionara negativament el futur i que,
posara. per tant, dificultats a una explotació més intensiva, més metropolitana del corredor Palma-MarratxÍ.
Realment, em planteig si el Govern té llibertat, té
autonomia. quan al futur del transport ferroviari públic
o si realment esta condicionat i Iliurat als interessos
privats del transport per carretera. Un futur en que es
compatibilitzi el ferrocarril modern i eficient amb una
bona xarxa de carreteres no té per que ser un somni
impossible. Tots hem d'estar alerta, i el Govern especialment, de no perdre altra vegada el tren.
Com conclou el mallorquÍ Pere Brunet Estarelles en
el seu recent estudi La companyia de ferrocarrils de
Mal/orca - si m'ho permeten, senyores i senyors diputats- di u: "Fa falta invertir en la modernització de la
infraestructura existent, en la seva habilitació com a
serveis ele transports metropolita al Ilarg del continu
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urba, estudiar la possibilitat de noves connexions amb punts
generadors de grans trafics, com és l'aeroport, donar definitiva solució a la integració urbana del ferrocarril mitjan<;ant
la realització del sempre demorat Parc de les estacions", i
acaba la cita: "És tot un al1au d'idees i de propostes positives
de futur en que concretar un autentic programa ferroviari."
El Govern hi té la paraula. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Triay i Llopis. en torn de contrareplica, té la
paraula el conseller Sr. Reus.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES IORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran):
Sr. President, senyores i senyors diputats. Havia oblidat el
tema del parc, evidentment. Hi havia dues solucions per fer
compatible el parc amb l'estació, que era o bé enterrar el
tren, amb un cost de 4.000 milions de pessetes, perque és
complex, s'ha d 'explicar bé, és a dir, faria falta enterrar el
tren a un punt quilometric de 3, 3'5 de distancia per agafar
una corba de baixada que fos eficient. O'altra banda, hi havia
una solució que era acostar el tren a un costat, bé a Eusebi
Estada be a I'altre marge. Els tecnics -jo no en som, de tecnic, en aqueixa materia ni en molts d 'altres- en el que són
pares lúdics, zones verdes, parlen de la impossibilitat de
coexistencia en un espai d 'u n tren en superfície amb u na
zona verda d'ús públic. Jo he de dir que em vaig haver d'acollir a aquest criteri tecnic, per aixo, el tren quedara avui
en dia reculat a la zona posterior. Se'n perdran 150 metres ,
jo pens que no són tants, més quan sabem perfectament que
el 60% de l'usuari del tren quan arriba a Palma agafa un
altre transport, bé sigui autobús de I'EMT bé sigui ' taxi, el
40% es despla¡;a a peu. Tots els qui hem estudiat a fora o
hem fet feina afora sabem que 150 metres no és una distancia llarga a una ciutat mitjana. Si l'usuari del tren, per 150
metres, hi deixa d'anar, és que no se'l mereix, primer de tot.
Vostes pensin que, si hagués tengut 4.000 milions de pessetes, I'hauria enterrat, és el millar de tot, deixar-Io en el punt
zero i ningú no en podria dir res de res; amb 4.000 milions
de pessetes faig moltíssimes coses, no les gastaré mai en
enterrar el tren.
Una altra qüestió, electric o diese!. L'electric eren 1.000
milions de pessetes més que el Diesel, només ara; PalmaInca, 1000 milions més. Quant més sera. ampliar a futur cap
a Manacor, si hi arribam , o cap Arta. Jo consider -i és una
decisió que hem pres el Govern- que és més encertat de cara
a rendibilitat futura deixar un tren que tengui un cost d'implatanció baix, a més, voste pensi, d 'aqueixa maquinaria, que
el criteri d'amoritització ha canviat. Estam parlant d'una
inversió que tengui un termini de vida de 20 anys, no és
tant, d'aquÍ a 20 anys, si realment fa falta ampliar el tren ho decidira qui sigui aquí a al cansell insular, m'és indistintsabra si el convé electrificar; avui en dia, per condicions
economiques i per condicions de transit, real i actual, ferroviari I'opció Diesel era la millar, més si considera que hem
aplicat tots els fons que teníem a aqueixa opció. No he ten-

gut massa problemes quan m'he assegut amb els batles
del Raiguer per explicar-los el que va passar amb la
plantada sindical, ells ho varen entendre -jo sempre ho
he dit, no he tengut mai cap dificultat amb cap batle,
sigui del PSOE sigui del PSM o del PP, és gent que té
problemes de gestió diaries no es perden en coses abstractes, volen solucions i resultats-, varen comprendre
que els sindicats ferroviaris, davant una situació nova,
que era tenir interlocutors molt pressionats pels mitjans
d 'informació molts vegades,molt proxims a l'opinió
pública, els va anar molt bé crear aquella imatge d'autentica esquizofrenia del Govern, que per un lloc hi
invertia tot el que tenia i que per altra banda llevava
horaris; cregui'm, senyors, que són discussions que normalment es donen a les empreses. Que hi siguin representants laborals, a dins el consell d 'administració de
SFM, no ho sé, cap empresa pública del Govern balear
en té, d'aquesta representació, i per altra banda, vos tes
diguin-me, per favor, una a una les empreses públiques
de l'Estat on hi ha representació laboral. Que els ajuntaments tenguin representació a SFM<) No ho vull discutir,
ara em comenta ven que no creien que hi hagin molts de
representants de autonomies o d'ajuntaments ni a RENFE, ni a AENA, ni a companyies estatals, pero jo no
estic tancat, no tenc res a amagar. En aquest sentit,
repetesc sempre el mateix, algú ho ha dit, no he canviat
gens ni mica, hem intentat refon;ar el que tenÍem amb
un nivell de qualitat important, hem deixat una estructura financera adequada, no hem fet cap disbarat per
deixar el tren enterrat de per vida, sense possibilitat de
creixement, de forma que els gestors que hi entrin el clia
de dema tendran per endavant la possibilitat, no teorica,
sinó real, de fer un tren distint, sigui Diesel sigui electric, amb una projecció i una cobertura distinta.
Jo deixaré un dacument que per a mi és important,
és el criteri i selecció de I'empresa ferroviaria que executa el material rodant, perque tenguin constancia que
tot s'ha fet amb maxima transparencia. No perque a un
consell d'administració no hi hagi representants d'altres
administracions o del personal, les coses no es fan amb
malta coherencia i amb molt de seny, i no sé que més
he de dir, Jo he lluitat molt perque el mes de maig o de
juny, no sé si abans o després de les eleccians -m'és
indistint- hi hagi un tren nou de Palma a Inca, i jo he de
dir com a maJlorquí, com a inquer i com a usuari del
tren durant mols d'anys, n'estiré molt content.
EL SR. PRESIDENT:
G rélcies, Sr. Conseller.

'.
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11.2) InterpeHació RGE núm. 2961/94, presentada pel
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a 1'ensenyament
de la llengua catalana i en llengua catalana a les Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la segona interpel'lació, que és la 2.961, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ensenyament de
la !lengua catalana i en Ilengua catalana a les Illes Balears. Té
la paraula, pel grup interpel 'lant, el diputat Sr. Pons i Pons.
EL SR. PON S I PONS:
Sr. President, senyores diputades, senyors di putats. No fa
encara un any, el 16 de novembre de 1993, una interpel 'lació
identica a la c!'avui advertía que 10 anys després de I'entrada
en vigor de I' Es tatut el' Autonomia el recobrame nt de la
normalitat de la nostra Ilengua, la Ilengua catalana, propia de
les IIIes Balears , no era una qüestió resolta i, pitjor encara ,
no es trobava en vies ele vertaelera solució. Avui, quasi un
any després, l 'amena¡;a con tra la normal ització ele la nostra
lIengua ha agafat una nova dill1ensió, i no és fruit d'un grup
d'eixelebrats, eI'UJl grup ele radical s. Hell1 de tenir ciar que
sense normalitat no hi ha futur i I'ordre ele 27 el'agsot de
1994 sobre J'ús ele la lIengu3 catalana, dictaela per I'Hble . Sr.
Conseller de Cultura Bartoll1eu Rotger All1eñgual, és un atac
contra la norll1alització -en prengui nota, Sr. Conseller-,
contra el futur ele la nostra llengua catalana, i nosaltres, els
l11ell1bres del Grup Parlamentari SOCIALISTA, que SOll1
aquí com a part de la representació democratica del poble
de les IlIes Balears en el seu conjunt, ele cada una de les seves
illes, ele cada una de les seves ciutats i pobles i de cada un
deis seus ciutaelans, no permetrel11, amb totes les armes ele1110cratiques que tenguell1 a la ma, que la nostra lIengua
catalana, element clau i irrenunciable de la identitat historica
de les I1les Balears, sigui ll1altractada i amena¡;aela impunement.

.,

Sr. Conseller, voste esta obligat, en materia ele normalització de la lIengua catalana. a respecta r la Constitució, per
co men¡;;ar, recordi'n I'anicl e 3. Ha ele tenir present que la
normalització ele la Ilengua catalana és, el 'acorel amb I'article
14 ele l'Estatut, no una tasca voluntari a, és un objectiu deIs
poders públics ele la Comunitat Autonoma, és un manament
ill1peratiu que a voste li elóna l'Estatut entre eI'altres, i tengui
present que la L1ei 3/1986, de 29 el 'abril , la L1 ei d e norm a lització lingüística, estableix de forma clara i precisa ... , i li vull
recorelar -cosa excepcional- que fou aprovaela per unanimitat
en aquesta cambra, la qual representa el poble de les IIles
Balears, pero tenim una petita sospita, no una sospita, una
ce nesa, que quan es constata que 1'objectiu polític no és
gestionar, no és complir alió que l'Estatut i la Constitució i
la L1ei de normalització lingüística ens mana, sinó que s'han
fet elel funall1buli sme, de mantenir-nos en el poeler, quan no
hi ha més programa que continuar -el futur del meu carrec,
aixo és el que interessa-, quan aixo es fa a qualsevol preu ,
Ilavors ja no hi ha constitucions ni Estatut eI'Autonomia ni
Ilcis que valguin. 1 qui forma, qui coorelina , qui dirigeix el
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Govern de les IIles Balears?, qui és el vertader responsable de la normalització de la 110stra Ilengua a les IIIes
Balears? El Sr. Rotger? No. Li vull llevar aquest pes de
damunt les espatlles perque li resulta bastant incomode.
Qui ha de posar-se al davant del recobrament de la
nostra lIengua és, i no pot ser d'altra, una persona que
ara significativament és absenta d'aquesta cambra, és el
Molt Hble. Sr. Gabriel CañeIlas i Fons, president de la
Comunitat Autonoma de les IIIes BaIears -la cultura ja
fa oi i la lIengua encara en deu fer més. VuIl dir, i ho
sostenc, si no, que se'n demostri el contrari, que l'instigador autentic de la nefasta orelre del 27 d'agost de
1994, signada per voste, Sr. Rotger, és el Sr. Cañellas.
1, a veure, el Sr. Cañellas ha complit, compleix o vol
complir aIlo que elisposa I'article 14 de l'Estatut d'Autonomia que li mana, com a presielent de la Comunitat
Autónoma, que ha ele ser un elels seus objectius, a dins
I'ensenyament tall1bé. la normalització ele la lIengua
catalana . Pots pensar que s'hi ha ele sentir obligat? Procura que la L1ei ele llormalització lingüística sigui una
cosa que és als papers. que és al butlletí, pero que no
és a elins la viela real, no es preocupa que la L1ei ele
normalització sigui aplicada amb tanta prudencia COIl1
ho permet.
He ele reconeixer que normalitzar la nostra lIengua
éso una tasca Ilarga, complexa i elifícil, ho reconec, i
sobretot hem de constatar una cosa molt interessant s'ha dita en aquesta cambra i jo la vull repetir-, que
darrera la qüestíó lingüística ningú no es fara ric; la
nOSO-a Ilengua no és, tal vegaela elesafortunadament, un
terreny per enriquir especuladors, perque si ho fos ja
estaria normalitzada faria anys, si fos un area eI'especial
interes ja estaria normalitzaela.
L'article 22 ele la L1ei ele normalització lingüística
diu ciar i lIampant, Sr. Rotger, que "el Govern de la
Comunitat Autonoma", i voste n'és membre, "establira
els mitjans necessaris", escolti-ho bé, "encaminats afer
realitat I'ús normal eI'aquest ielioma com a vehicle usual
en I'am bit de I'ensenyament en tots els centres docen ts."
Aixo no sona al Sr. Presielent perque no hi és, pero
encara que hi fos, al Sr. Presielent, i crec que a voste
també, Sr. ConseIler, els poelria sonar a música celestial.
Que digui el que vulgui la lIei, que nosaltres feim el que
volem; aquest és I'esperit de compliment de les Ileis que
hi 'ha, almenys cn materia de normalització lingüística,
en aquest govern. I en eliré més, només un presielent
que es posa al davant del recobrament de la nostra l1engua -ho ha dit molts vegades el Sr. Sampol, I'hi vull
reconeixer-, només un president exemplar en elefensa
eI'un element tan essencial ele la ielentitat historica ele les
IIIes Balears com és la lIengua catalana pot impulsar una
resposta social que dugui la nostra Ilengua a la plena
normalitat, pero, ai!, fills meus, el Sr. Cañellas és el
president que tenim i no en tenim eI'altre, i ele miracles
en materia ele cultura i el 'idioma, evidentment no li'n
poelem clemanar. Recordem no fa gaire l'espectacle ele
Madriel. no I'espectacle que la gacela ele l'extrema c1reta
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espanyola, que és rABC, diu que varen donar els qui parlaren en gallee, el Sr. Fraga, o en catala, el Sr. Pujol, el Sr.
Lerma o el Sr. Cañellas, no, l'espectacle que es va donar
quan un president en representació d 'aquesta comunitat
autónoma va a Madrid amb una avinentesa histórica, que per
primera vegada a dins una cambra, les Corts Generals, el
Senat, pot parlar en catala, i que diu?, que parlara en catala
perque és la nostra lIengua própia de les IIles Balears? No,
diu que parlad una Ilengua mil'lenaria que constitueix una
pe<;a clau en el conjunt de senyals que identifiquen un poble,
peró alerta, de nom, res, i que, a més a més, "no seria un
bon fill de la meya terra si deixas perdre I'oportunitat de
parlar un bon ma!lorquí pages", ho han entes bé?, i amb
aquest president, quina normalització podem fer dins el
nostre ensenyament? Amagam el nom de la !lengua i ana m
a Madrid no com a pagesos, perque el president no té res de
pages, a fer-hi el pages, a ridiculitzar tant la figura deIs
pagesos com la figura de la institució que es representa com
a ridiculitzar tot el país, perque no hi ha cap ciutada d'aquest país, per molt ele Partit Popular que voti, que votí
perque un president vaig a fer el cómic al Senat, tenguin-ho
clar.
1 el 4 el'octubre ja varem tornar a ser en les mateixes, en
el debat sobre I'esat ele la Comunitat Autónoma: No ha ele
ser mai un procés d'imposició. Aixo sÍ, les moelalitats emprades s'han d'impuslar com a salvaguarda de la nostra identitat. 1 per - que és que s'associa el catala amb la imposició'),
qui és que imposa? Diguin noms i Ilinatges, qui és que amena<;a?, qui és que vol la violencia') Sempre hem estat partidaris d'una normalització lenta, ferma i segura que faci normal que la gent no hagi de fer actes ele voluntarisme a I'hora
d'usar el catala, i aixo és el que no trobam. Cap vegada el
Sr. President ha pronunciat el nom que es recull a l'Estatut.
1 és evident que, el 'aquest president, el 'aquestes pagesades per
Madrid, d'aquestes escenes durant el debat de l'autonomia,
d 'aquests modali tats essencialistes, d 'aquest presiden t, aquest
conseller, i d'aquets prejudicis i manies, aquesta ordre dictada
pel Sr. Conse!ler.
Sr. Conseller -i acab, Sr. President-, la seva ordre de 27
d'agost del 94 és un atemptat insidiós, perque esta ben elaborat, és insidiós, contra el procés ele normalitzar la nostra
!lengua, de normalitzar el cata1a com a !lengua vehicular de
1'ensenyament a les J!les Balears. Que haura aconseguit el
seu objectiu? Si aquesta ordre va endavant frenara la normalització del catala a l'ensenyament, i tal vegada, peró no
n 'estigui tan segur, recordi a!ló de Roma, que en pJ"emi per
ser un criat c1iligent d 'aquestes idees impresentables, tal vegada podra continuar ocupant, peró no és segur, aquesta cadira
verda que tant estima. Moltes gracies.
(El Sr. Vice-presidenr primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debal)

EL SR. PRESIDENT:
Gracies. Sr. Pons. PeJ" part del Govern, té la paraula
I'Hble. Sr. Conseller RotgeL

b

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Pons. Jo
sé perfectament que és difícil poder respondre amb
rigor i extensió a una interpel'lació tan complexa, sobretot si se la pren seriosament, com és aquesta que se
m'ha feta. Atesa la limitació del temps, intentaré fer un
resum del que m 'agradari que fos una resposta rigorosa
i ampla. Per aixó, voldria resumir la me va resposta tot
subratllant en pri ncipi tres punts, tres qüestions, que em
semblen molt importants.
La primera qüesüó: Senyores i senyors diputats,
disposam d'un ordenament jurídic, ample i rigorós
sobre la nostra llengua; peJ" tant, no tenim per que improvisar. Tenim un ordenalllent jurídic rígorós.
Segon punt: Entre tots, sobretot al davant de la societat, i en aquest cas el professorat sobretot, hem fet coses
important, i ho hem de diJ", i les hem fetes sense enfrontaments, amb Ilibertat, amb pau i amb tolerancia.
1 el tercer punt és que, de tol aquest ordenament
jurídic, rigorós, ample que ja tenim venturosament des
de I'any 75, de tot aquest ordenament jurídic, ample,
sois hem canviat una ordre, no un decret, com s'ha dit,
i jo crec que ha estat per bé. PeJ" cert. Sr. Pons, aquesta
orelre no és de dia 27 d 'agost, miri-ho bé, peJ"que no
cOllsisteix a fer aquí teatre i coses rares, voste ha de
mirar les coses amb rigor, no té massa importancia,
peró aquesta ordre no és de dia 27 el 'agost.
Primer punt, un ordenament jurídic ample i rigorós.
Els precedents de la incorporació de la llengua catalana
al sistema educatiu es remunten a l'any 1975, en que el
Decret 1433/75, de 30 de maig, incorporava amb caracter voluntari l'ensenyament de les lIengües nadives tot
desenvolupant d'aquesta manera la L1ei general d'educació ele 1970. Ouatre anys després, el Reial Decret
2193/789, ele 7 ele setembre, elesenvolupat peJ" l'Ordre
Ministerial de 25 d'octubre de 1979. inicia el camí per
a la incorporació de la !lengua i cultura de la Comunitat
Autónoma en el sistema educatiu de les IIIes Balears
durant l'etapa preautonómica i fins la proll1ulgació ele
l'Estatut d'Autonomia, I'aprovació del qual dona per
finalitzat el període de provisional itat en el moment en
que es constitu'iren les llles Balears com a comunitat
autónoma, d 'acoJ"d amb 1'articJe primer ele la Llei organica 2/83, de 25 de febrer. Aquesta L1ei organica ele
I'Estatut d' Autonomia per a les IIIes Balears estableix en
el seu article tercer que la !lengua própia de la COll1unitat Autónoma és la catalana, cooficial amb la lIengua
castellana, i assenyala el e/ret que tenen tots els ciutadans
de coneixer-la i d'usar-Ia sense que ningú no pugui ser
discriminat per causa e/e I'idioma.
D'acorel, idó, amb aquest marc legal, la Comunitat
Autónoma té el dret i el deure e/e posar fi a la situació
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de normalitat lingüística i es compromet a regu la r I ús de la
lIengua catalana, com a propia de les nostres illes, a I'a.mbi l
de I'ensenyament, e ntre d'a ltres. La primera passa en aquest
senti l es dona d ia 2 d'agso l de 1986, q uan el Govern balear
aprovava e l Decrel regu lador de I ensenyament de la lIengua
i cullura catalana al cent do en no univer ilari . Un any
després, i gracies a I'ao rd a que s'a rriba amb el Mini 'leri
d'Ed icació i Ciencia, es pubJ icava en el BULlietL Oficial de
['Estat I'ordre per la qual es regula ven els horaris d'ensenyament de la !lengua catalana als centres docents no universitariso Tampoc no podem oblidar I'ordre del conseller d 'Educació i Cultura de dia 29 d 'agsot de 1986, que establia les condicions necessaries per a la implantació de programes en
Ilengua catalana als centes escolars.
J de tot aquest ordenament jurídic ample i rigorós, que
ha canviat ara'), que ha passat perque es parli de donar passes emera?, quina especie de cataclisme, de confrontació s'ha
donat que justifiquin preguntes i interpel'lacions irades ele
I'oposició, en aquest cas del Grup Parlamentari Socialista, i
crítiques d'alguns sectors en els mitjans de comunicació'),
que hi ha passat'J Ido mirau , ha passat que de tot I'ordenament jurídic que he citat abans soIs s'ha canviat I'ordre ele
29 d'agost ele 1986, de regulació de I'ensenyament en Ilenguél
catalana, no decret, i que passa amb la nova ordre ele 12
d'agot de 1994, Sr. Pons'J. que. hi passa') Passa que a partir
d'ara ja els centres no hauran de demanar autorització a
Madrid per fer l'ensenyament en la nostra llengua, abans hi
havien ele demanar permís, Madrid I'atorgava, i aquest pe¡-mís no s'havia de demanar per a la lIengua castellana. Crec
que era una situació de discriminació que haura s'ha llevada,
i endemés, s'han llevat tota una serie cl'E;ntrebancs burocratics que s'havien de posar en marxa en els centres per tal
d'aconseguir aquesta autorització; autorització, per a que')
Per fer I'ensenyament en la nosO-a !lengua, se I' ha llevat.
aquesta és la diferencia.
En segon Iloc, passa que els centres escolars hauran d'inclome a partir d'ara un projecte lingLiístic dins un projecte
educatiu de centre -cit textualment l'ordre de 12 d'agost"amb l 'objectiu ineludible el 'assegurar que els alumnes tengui
al final del període d'escoalritat obligatoria el domini oral i
escrit de les dues Ilengües, postulat a l'article 20.1 ele la L1ei
de normalització lingüística"; punt 1 de la L1ei de norma lització lingüística. És a dir, aquesta ordre diu clarament que
I'objectiu ineludibles és d'assegurar que al final els alumnes
tenguin l'ús oral i escrit de les dues Ilengües, d'acord amb la
L1ei de normalització lingüística, ho diu aquesta ordre. Passa
que a partir d'ara hauran de fer especial referencia a l'estudi
i respecte de les modalitats insulars de la Ilengua catalana, el
mallorquí, el menorquí, l'eivissenc, el formenterenc, etc. i
la incorporació progressiva de la va rietat estandard ele la
Ilengua. Passa que, indefectiblement -i cit literalment-, "aquest projecte lingüístic que demanam haura de preveure la
implantació progressiva ele la Ilengua catalana a l'ensenya ment i als actes administratius, socials i culturals"; passa,
repetesc -i ho diu l'ordre literalment-, "que a partir eI'ara
s'haura ele p¡'eveure en el prüjecte lingüístic ele centre la
lmplantació progressiva ele la !lengua catalana" . ho eliu
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aquesta ordre. Es tant, realment, que ha donat tantes
passes enrera. Hi han de fer una implantació, una incorporació, progressiva de la llengua catalana. Passa que tan
soIs els centres que ho vulguin fer excepcionalment tot
en una lIengua, n 'hi ha molts, sobretot centres privats,
que ho fan tot en castella en aquest moment, ido bé,
perque ho puguin continuar fent d'aquesta forma hauran d'explicar les raons i els arguments d'aquesta situació excepcional i hauran de sol' licitar una autorització
especial per fer-ho així. Passa que a partir d'ara no tan
soIs hi haura ordre, sinó una avaluació, una comprovació en els centres a través de la inspecció educativa del
Ministeri d' Educació i Ciencia per comprovar si realment en els centres es compleixen o no les ordres d 'aquesta progressiva implantació amb llibertat de la nostra
Ilengua, i passa que per desenvolupar aquesta ordre, la
Direcció General d'Educació ha elaborat un pla d'actua ció el'obligat compliment per a tots que suposa cursos
1110nografics sobre projecte lingüístic, e laboració ele
ma terial elidactic en catala, assistencia professional als
mateixos centres per un departament que s'ha creat,
activitats extraescolars, etc.
11llés eliré. Amb tot el realisme del món, pero també
amb tota la il'lusió, crec que ara estam en condicions
optim es per aconseguir amb Ilibertat un fort impuls de
la nostra llengua, i h-o dic perque entre tots hem preparat les condicions millors per fer-ho a·ixí. S'han format
i preparat prop de 3.000 professors i professores i se
n 'han habilitat prop ele 2.000, 468 mestres tenen el
certificat d'aptituel docent, 926 el eliploma de cap acitaci Ó, 1226 el de professor de Ilengua catalana, 171 són
mestres de catala convaliela ts. Hem concedit 353
exempcions enguany ele 414 de sol-licitades. És tan greu
e l problema de la llengua catalana a dins I'ensenyament
que, de 140.000 alumnes que hi ha, 353 no estudiaran la
lIengua catalana com a assignatura, 353,per que? Perque
n 'hem fet una projecció forta, perque els centres se
n'han responsabilitzat, d'aixo, de tal manera que avu i es
pot dir que no hi ha ningú que no (oo.) llengua catalana.
Hem elaborat material didactic de diferents tipus amb
més de 200 títols, hem aconseguit que el 51 % deis
centres eI'EGB, públics o privats -i he de dir que I'índex
deIs privats rebaixa aquest percentatge- utilitzin totalment o en part la nostra Ilengua, que hi hagi un programa informatitzat de gestió de centres, que fa possible
que totes les activitats del centre, econo~lliques, administratives, els butlletins, etc. es faci en lIengua catalana
d'una manera informatica i hem aconseguit que a partir
d 'ara preparem un currículum propi on no tan sois es
fara 1'ensenyament en llengua catalana, sinó que enelemés es faran uns programes que tendran en compte la
nostra realitat geogdfica, territorial, economica i social.
Tot aixo hem preparat conjuntament perque, a través
ele tot un orelenament jurídic, no a través d'una ordre,
puguem anar endavant d 'una manera sense confrontacion5, amb pau, amb lIibertat. Ha dit una persona elel
Grup Socialista, no del Grup Socialista, pero de la qual
crec que és soci alista, en els diaris, "que la llibertat
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ofega els centres"; vertaderament, els valors de la llibertat
estan per damunt de tot. Moltes gnkies.
EL SR. PRESIDENT:
Gnkies, Sr. Rotger. Grups que vulguin intervenir per
fixar la seva posició? Pe! Grup MIXT, té la paraula el Sr.
Vida!.
EL SR. VID AL 1 JUAN :

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vidal. Pel PSM i EEM, té la paraula el
Sr. Gomila i Barber.
EL SR. GOMILA 1 BARBER:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
L'ordre signada pel conseller dia 10 d'agost de 1994 i
publicada dia 27 d'agost en el BOCAIB , en el ButLLetí

Oficial de la ComunÍlat Autonoma de les llles Balcars,
Gracies, Sr. President. Sen yo res diputades i senyors diputats. No és el mateix una interpel'lació que la moció subsegüent. A la interpel'lació, que donara \loe \lavors a la moció
que vendnl., cadascú hi posa el seu estil, les seves opinions,
i naturalment jo, en el fons, estic d'acord amb moltes de les
coses que ha dit l'interpel'!ant, el Sr. Damia Pons, amb la
manera de dir-Ies, no, no la comparteix.
Es tam d'acord que la normalitzac ió lingüística en la
nostra Ilengua és un manament imperatiu del nostre estatut
i, per tanto tots vogam, i hi hem de vogar, en el mateix sentit,
cap al ma teix rumbo En aquest aspecte, el Sr. Conseller, a la
replica ha deixat cIar que precisament el Govern volia fer-ho
aixÍ, que ho faci o no és una altra qüestió, les intencions hi
coincideixen. El que sí que vu\l dir és que esti.c d'acord amb
el que ha dit el Sr. Damd. Pons, que no és encara una qüestió resolta aquesta de la normalització, pero així mateix s'ha
de reconeixer que s'hi ha avan~at. Aquest diputat que els
parla, segurament amb bon eivissenc pero normalitzat dins
la !lengua de tots, per cert, he de fer una observació al Sr.
Conseller del ram, que és que I'eivissenc i el formenterenc és
la mateixa cosa, o sigui, aquÍ no podem fer varietat dialectal
ni tan sois, és com si diguéssim que a Sóller parlen diferent
que a Palma; Sant Josep de vila, etc., pero és el mateix, perque els qui repoblaren !'illa de Formentera varen venir d'Ei vissa i s'hi parla exactament igual, pero bé, no és més qu e
una matisació.
E l que vull dir és que aquí no necessitam de traducció
simulÜinia i tots ens hem de normalitzar dins el que és la
Ilengua comuna.
Per tant, jo die que, segons sigui, la forma de presentar la
moció el Partit Socialista, segons sigui la manera d 'enfocar
les coses, podrem segurament estar d'acord que tot i qu e
s'han de respectar les varietats lingüÍstiques de les nos tres
illes -dialectiques o com se'n vulgui dir- per a la normalització de la nostra llengua comuna, de la llengua catalana, hem
de fer tots esfor~os i tal vegada el Govern, a pesar que n 'hi
fets , per part de I'oposició se li pugui indicar alguna cosa
positiva. Si és en aquest sentit, hi donarem suport, si no,
naturalment, no. No es tracta d'una postura ambigua, la
nostra, i més la d 'aquet diputat, sinó eclectica, que a vegades
és la més encertada.

que tracta sobre 1'ús de la Ilengua catalana, propia de les
Illes Balears, com a llengua vehicular a 1'ensenyament
no universitari, decreta que tots els centres escolars de
les Illes Balears que estiguin incorporats a la LOGSE
haura n d'incloure un projecte lingüÍstic dins el projecte
educatiu de centre. L 'objectiu d 'aquest projecte és assegurar que tots els alumnes dominin les dues llengües
oficials quan acabin I 'escolariat obligatoria. A~o és
entenelre de la conselleria I'objectiu d'aquesta ordre.
Pero una analisi detinguda ens duu a considerar que es
parteix d'un concepte erroni, que qui ha de garantir I'ús,
el co neixement ele la Ilengua catalana i el de la lIengua
castellana són les assignatures de catala i de castella, no
un projecte lingüístico El projecte lingüÍstic ha de dir
quines assignatures s'han de fer en la nostra \lengua i
per que unes sí i altres ncJ; per tant, s'ha de definir
també si el grau de coneixement de la llengua catalana
ha ele ser, en acabar I'escolaritat obligatoria, el mateix
que en aquests moments un alumne pot tenir de la llengua anglesa, per exemple.
Tampoc no hi queda ciar, a aquesta ordre, a quins
nivells educatius abasta , si el projecte lingüístic només
ha de fer referencia a l'escolarització obligatoria o si
també ha d'incolure tots els llivells educatius de la
LOGSE. Pel que nosaltres entenem, sembla que només
fa referencia a l'escolarització obligatoria i que, per
tant, deixa al marge el batxillerat i la formació professional.
Aquesta ordre tampoc no fixa uns continguts mÍnims
en catala ni tampoc la se va interrelació. La norma vol
que els centres on es faci J'ensenyament exc1usivament
en cata la i en castella siguin I'excepció. Per tant, tots els
centres no excepcional s hauran de fer, com a mÍnim,
algunes assignatures en catala. Ara bé, la norma no diu
quines assignatures ni quantes assignatures. Tampoc no
marca la temporalització , se' ns diu que esta feta per a
la implantació progressiva de la nostra llengua, pero si
un centre no redacta el projecte lingüístic, que passa?
No passa res, se'l remet a l'o rdre anterior del Sr. Gilet.
Per tant, no hi ha cap garantía que aquest projecte lingüístíc es redacti j que la implantació progressiva de
I'ensenyament en la nostra llengua sigui un fet.
També es diu que aq uest projecte lingüístic tindra
en compte la situació soc io- lingüística deIs alumnes,.
que vol dir ac;o? Que alla on els alumnes siguin majori-
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tariament castellanoparlants s'implantar<lla immersió?, o vol
dir tot el contrari, que I 'ensenyament s'hi fara en castella?
Aquesta és una de les qüestions que I'o rdre no deixa prou
clara.
Per tant, nosaltres no pensam que d'aquesta ordre es
pugui deduir que hi ha ura Lln cre ixe me nt de 1 e n enyamen l
en la nostra lIe ngua. sinó tOl a l conlrari. que sera moll mé
facil que hi hagi un decreixem e nl i que cada vegada hi hagi
més centres q ue pr vegin fer e l e u ensenyamem e n la Ile ngua castellana, quan la normativa del nostre govern -pensamhimiia de ser per tot el contrari, per impulsar i per ajudar
que I'ensenyament es fes en la nostra lIengua.
Per tant, nosaltres creim que aquesta ordre, que necessitaria una nova modificació i UllS aclariments molt seriosos de
tots els seus articl es, no aj ucl a qu e I'ensenyament es vagi fent
gradualment i cacla vegada més en la nosO-a llengua. Moltes
gracies.
(El Sr. Presidelll repren la direcció del debatí .

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Gomila i Barber. Pel Grup PP-UM, té la
paraula el Sr. MarÍ i Tur.
EL SR. MARI 1 TUR:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Si a
aquesta tribuna cI <lqU SI pa ri ament algllns. q ua j lO e l. que
hi om venir , no li te nglléssim un pI' runO respecte, hi 'orti ríem enca ra mé q uan egon quin dipulal hi puj a. I erq ue
aq Ul 1 (lvui no ' ha vengul a parl ar c! ' una Il e ngu a, aquí i
avui a lg ul1 di l utat no ha po ,;n ni hi ha pujal, perque n
coneix quin és ...
EL SR. PRESID E NT:
Sr. Marí i Tur, som en un tom de fixació de posicions a
una interpel·lació. Li prec que se cenyeixi a la fixació de
posicions.
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Conseller, ha fet un estudi detallat de I'ensenyament de
la llengua catalana i en lIengua catalana a les Illes Balears que jo m 'he permes el gust de recoUir en els punts
següents: Primer, ha explicat voste molt bé el conveni
general de cooperació entre el ministeri i la Comunitat
Autonoma i el conveni per a la col'laboració de la planificació educativa. Ha explicat voste molt bé als qui ens
dedicam, a més de la política, a I'ensenyament en lIengua catalana i de la Uengua catalana el pla de reciclatge
per a l'ensenyament de i en lIengua catalana. Ha parlat
voste, s 'ha cenyit al que li demanaven i no se n 'ha anat
fora del text, d'una aprovació els lIibres de text i del
material didactic de i en !lengua catalana . Ha parlat
voste d'una manera molt sintetica de I'habilitació transitoria per a I'ensenyament en llengua catalana. Ens ha
recordat voste també els centres que fan ensenyament
en catala i els alul11nes que e l cursen. Finalment. ens ha
parlat voste molt breument de les excepcions de I'aprenentatge de la llengua catalana.
Sr. PresidenL jo accept el que voste tengui per bé
dir-me , pero no acab ele co mprendre per que es PO!
pujar aquÍ i atacar el presiden! de la nostra comunitat
autonoma quan el que aquí s'ha dit res tenia a veure
amb la llengua catalana. S'ha parlat ele comics, i jo,
entre uns comics de veritat i uns altres que el valen fer ,
només hi trob una petita diferencia: Els quí són professionals del comic són intel'ligents, els altres nOl1lés volen
ser-ne una miqueta . AqUÍ hem vengut a parlar de la
nostra Ilengua i no a criticar el 110stre president, el nostre president no fa molt de temps, en aquesta mateixa
tribuna, va dir que volÍem recórrer un camí sense
50tracs, com en diuen a Mallorca, o sense reclaus, com
en deim a la meya illa d'Eivissa. L'e nsenyament del
catala, avui ho poclem veure a una pagina d'un diari
d'aquesta comunitat autonoma , hi ha dues versions d'un
mateix problema, una, ferotge i I'altra, suau, una altra,
esperan<;adora, una altra que ens transmetia la realitat
del nostre idioma. Hem dit un a i una altra vegada que
aquesta lIengu a catalana nostra aquí no entrara més
que per la bona voluntat de tots, perque els qui hem de
donar exemple facel1l d'aquesta tribuna un Iloc de consens i no una baralla de galls. Gr:kies, Sr. President.

EL SR. MARÍ 1 TUR:
E L SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Presiden!. A bon entenedor, poques paraules
li falten .
Jo , Sr. Conseller, volia dir-li qu e compta amb el suport
del nostre grup parlamentari, PP-UM, perque voste aquÍ ha
fet un estudi diacronic de la incorporació de la lIe ngua catalana al sistema educatiu des del ja lIunya 75 que desenvolu pava la Ley general de educación de I'any 70. Ha passat després voste pels reials decrets 93, 79 qu e iniciaren el camí
per a la incorporació de la Ilengua i de la cultura de la Camunitat Autonoma al sistema educatiu de les llIes Balears. Hi
hem fet passes, especialment quan el 28 d'agost del 76 el
Govern balear aprova el decret regulador de I'ensenyamenl
de la Ilen gua i cultura als centes no universitari s. Voste. Sr.

En lorn de contrareplica. el Sr . Pons
paraula.

Pons té la

EL SR. PON S 1 PON S:
Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Sr . Rotger, Sr. Conseller, a qui vol e n ganar la seva ordre
publicada i entrada en vigor día 27 d'agost i signada dins
el seu despatx día 12'7, a qui vol enganar?, vol fe r creure
que aixo és un impuls de l ca tala? Francament, no li ha
sortit bé, no li ha so rtit bé i voste és el primer que ho
sap perfectament. L'ordre va acompanyada de tota un a
introduccions, ele 1110lta retorica, pero al final, quall

-
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arriba I'hora deIs continguts, és com el seu pressupost, una
cosa són les paraules i I'altra, les partides.
l hi ha una demostració que voste no esta conven«ut
d'haver-la encertada, quan avui mateix el diari Última Hora
publica un article a tota pagina, compartit amb una carta al
director d'un signe molt diferent, del qual jo diria que és del
genere calamar, molta tinta, moltes idees, moltes crides a un
pla operatiu d'actuació, que hem canviat, que no hem de ser
fonamentalistes, que hem d'evitar I'odí, que hem d'evitar la
violencia, que és aixo, una cronica de la Guerra del Golf no
és un article sobre normalització lingüística a les llles Balears? Francament, crec que és un article molt significatiu
perque retrata perfectament el seu subconscient. El gran
motiu que segons voste -voste mateix ho escriu- justificaria
aquesta ordre i altres disposicions seria impulsar -diu vosteuna progressiva implantació de la !lengua catalana -escolti-ho
bé, convé que ho escolti , ho ha escrit- en els centres escolars
i en la ostra soeietat. Home, que no sera un poe fon aquest
objectiu a mb una ordre tan magra? Com que la criatura,
I'odre, no resulta atractiva, es veu que els seus encants no
ressalten, no crida I'atenció, el conseller ha hagut de sortir
amb un anicle per clonar-li suport, a inflar-la, no a fOl'«a de
teixits i cotó, pero q~asi quasi, ha fet un article "Wond erbra", un article perque vegin que es de bo aixo, i francament, els encants no s'hi veuen, i .ia s'anuncien reaccions en
contra d'aquesta ordre perque li ha vist perfectament, Sr.
Conseller, les canyes deis filats.
L'o rdre no impulsa cap implantació de la llengua catalana
ni a les escoles ni molt menys dins la societat, ho sap perfectament, Sr. Conseller,es limita a establir que els centres que
s'incorporin al nou sistema educatiu inclouran un projecte
lingüístic de centre i ho comunicaran al Ministeri d'Educació i Ciencia i a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern balear, i aixo és tot. I quan deim nou sistema educatiu, molt alerta, ens referim al sistema educatiu de
veritat, impulsat pel Govern socialista, el model educatiu
propi de les IIles Balears data de 1990, el tenc aquí, que era
I'estrella del Sr. Rotger, després de fondre-hi prop de 500
milions, ha clesaparegut perque pertanyia a una epoca nefasta, que era l'epoca Munar, i els inquisidors han tirat el llibre
al fogueró.
Sr. Conseller, cliu que I'ordre ha suprimit el tramit d'au torització previa per fer l'ense nyaent en catala pie d'entrebancs que concedia el MEC de Madrid, talment ho diu. Hi
posa va tants d'obstacles, el MEC, que no hi ha cap sol·licitud
d'ensenyament en catala que es mogués dins el marc legal
que fos denegada. És ciar , i on són els entrebancs? Pero bé,
si aixo el fa feli«. Pero una altra cosa, hi ha un apartat, rapartat quatt'e de la seva ordre -escoltin bé- que diu: "EIs
centres que de manera excepcional vulguin fer servir exclusivament una de les dues llengües oficials de la Comunitat
Autonoma , sigui la catalana o la castellana, hauran de
sol ,licitar autorització a la Conselleria de Cultura", aixo vol
dir que si volem ensenyar en cata la hem de demanar autoritzac ió, no es pensin que aixo va a lliure. Sr. Rotger, franca ment. aixo co men<;a a ser, no e n diré comic, perque la qües-

tió no és per riure, pero sí una miqueta patetlc. Que
és aixo que ensenyar en catala és una cosa de manera
excepcional?, de que ana m aquí?, o no és l'objectiu?,
no és l'objectiu? No, no I'és, el subconscient I'ha tralt.
Més encara, quin mÍnim d'ensenyament en catal<l
estableix aquesta ordre?, quantes arees? Cap i una, les
canyes deIs filats. El catala pot continuar sent una assignatura, una "maria" a desenes i desenes, com passa avui,
de centres de les Illes Balears, ensenyada amb poc respecte i que, per tant, no hi té incidencia, no hi ha un
procés de normalització . l aquesta ordre no soluciona
res de tot aixo.
Jo crec, Sr. Rotger, que no es pot enganar intentant
fer articles i dir que, a més de I'ordre, hi ha en marxa hi haura- un pla operatiu d'actuació que -figura't!- sera
la pedra angular de la política educativa de la conselleria durant els cursos 94-95 -encara l'esperam- i 95-96, es
veu que hi pensa continuar, hi a unes elecciol1s al mig,
veurem que passa amb el Govern, pero bé, són merits
per a la seva continu'itat.
Vull recordar-li I'article de peu de pagina, que és
1110lt significatiu, que li recorda la paternitat de la seva
ordre. Jo crec que quan un és responsable d'una ordre,
i voste ho és perque I'ha dictada, així es diu legalment,
no ha de cercar altres pares a la criatura, i voste, en
aquest article, els hi cerca, diu que procedeix d'un document elaborat per la inspecció educativa i experts en
catala, mentida!, mentid a!, una cosa és que vostes n'hagin dut un esborrany a veure que passa per al1a i els
hagin de dir: Per favor, que és aquest esborrany que ens
han dut -escoltin bé-on diu que els infants primerament
aprendran en modalitats i que, al cap d'un pare1l d'anyets d'entrenar-se en modalitats, Ilavors passaran a
l'estandard? EIs ho varen ha ver de dir els inspectors
perque aixo era una "cutreria" impresentable d'esborrany, pero l'esborrany és de paternitat serva, no deis
inspectors ni d 'ex perts. Quan un cerca paternitats i no
assumeix plenament la seva és perque esta empegue'it
de la criatura, i aixo és el que passa. 1 l'article d'on trec
aquestes paraules que he citat indica que voste sap que
ha impulsat la promulgació, ha dictat una ordre desafortunada, una criatura monstruo,sa que no ajuda a la normalització del catala. Pero vull úanquil'litzar-Ios perque
veig que hi ha una mica d'agitació per alla, per dins el
Partit Popular.
La nostra lIengua, un element d'identitat fonamental,
no només les quatre modalitats que treu el Sr. President
fent el pages per Madrid, és un element d 'identitat de
nostre poble, ha sobreviscut en temps molt difícil, des
del Decret de Nova Planta del Sr. Felip V fins a la dictad ura franquista.
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, per favor, Sr. Pons.
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EL SR. PONS 1 PONS:
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projecte lingüístic, i aquí esta el document, Sr. President, el pos a disposició.

Acab, Sr. President.
1 no dubtin que té capacitat, i de sobres, per sobreviure
a aquesta ordre del Sr. Conseller, aquesta ordre del Sr. Conseller no passani a la historia, en tot cas, li corres pon un !loc
més hu mil pero més adient, la paperera. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pons i Pons. En contrareplica, té la paraula
el Sr. Conseller Rotger.
EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 1
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):
Sr. President, sen yo res i senyors diputats. Sr. Pons. una
petita observació: Les institucions continuen, independentment que les persones hi sigui n o no. Per tan1. no es
U-acta d 'assegurar res, es o-acta que s'ha de dictar amb una
perspectiva de futur, i ja estic content que m'adjudiqui I'au toria e1 'aquesta ordre, i per favor, deixi el president en pau
perque, si m'adjudica aquesta ordre, no digui coses que no
sap i no faci bajanades, no faci el pallasso, perque d'aixo, del
teatre , ja n 'esta m cansa t2 '
Vosté és socialista, Sr. Pons?, voste reconeix que el Mi nisteri d'Educació i Ciencia pertany a un govern central
socialista? lelo, li diré que aquest govern socialista, central,
el Ministeri d'Educació i Ciencia i la direcció provincial -el
Sr. Andreu Crespí, socialista- han donat el vist-i-plau a
aquesta Ol-elre_ Contraclicció absoluta. Vostes fan demagogia,
els alu-es hi donen el vis-i-plau_
Hi ha una carta que jo voldria lIegir, un petit escrit molt
breu, perque és de la Campanya de Normalització Lingüística _ Vull recordar que la Campanya de Normalització Lingüística esta integrada per l'Obra Cultura Balear, per la
Direcció Provincial del Ministeri el 'Educació i Ciencia, per
la Universitat ele les Illes Balears, pels consells insulars de
Menorca, d 'E ivissa i Formentera i de Mallorca, per l'Ajuntament ele Palma i per nosaltres, i la coordinació d'aquesta
Campanya de Normalització Lingüística eliu: "Ja sabe u la
importancia que tant jo com els altres membres de la comissió tecnica de la Campanya elonavem a la publicació eI' aquesta ordre i amb quina impaciencia I'hem esperada. No cal
que us digui, per tant, fins quin punt ens satisfa la seva publicació ni quantes esperances tenim posada en la se va aplicació que, sens dubte, ha de donar un impuls considerable a la
normalització de J'ensenyament", i no continuu perque fa
referencies personals. La Campanya de Normalització lingüística .
El 51 % deIs centres d 'EGB fan ensenyament en catala no
gracies a la conselleria, no gracies a la conselleria, gracies a
la conselleria i a la responsabilitat deis professors, jo sí que
crec en els professors, sí que cree que poden fer un bon

La meitat deIs coHegis i instituts de Balears imparteixen classes en catala. "Baleares aventaja por tres puntos
a Cataluña en el uso del catalán", no és de l'ABe, és de
La Vanguardia, Sr. Pons. "Baleares es la comunidad
donde más se utiliza el catalán, según el estudio de la
Universidad de las Islas Baleares", Sr. Pons. "El idioma
catalán se utiliza más en Baleares que en la propia CatalUlía". Diario de Mallorca (... ), és molt petit el que
m'han fet i no sé si ho podré lJegir i to1: "La mitad de
los colegios ya imparte sus clases en catalán, una nott'cia
alentadora porque revela que la normalización lingüística avanza sin traumas convivenciales, en un clima de
emendimien/o y sin las tensiones generadas en otras zonas" . Jo li podriCl dir més coses, sé que hi ha alguns
sectors que o hi estan d'acord. Jo he intentat explicar,
cre e que amb tot rigor i mesura, el que deia aquesta
ordre i, fins i tot, I'he citada literalment. Una ordre que
ha estat acceptaela pels socialistes, pel Ministeri d'Eelucació i Ciencia a unCl reunió que hi va haver, i consta en
acta. la qual va ser objecte d 'e nviament a la direcció
provincial perque hi fes algunes observacions, no n'hi va
fer cap ni una, i jo cree que hi ha d'haver una mica de
coherencia 3mb el Grup Socialista , pero li diré una
cosa: Totes aquestes coses que es diuen i tot el que sigui
positiu d'aquesta ordre, j tot el que en sigui negatiu, si
hi hem ele rectificar qualque cosa, la rectificarem, per
que no, rectificar és de savis, ho farem, pero amb el
nostre estil, que és un estil de Ilibertat, de no confrontació perque amb aquests procediments del Govern balear
hem aconseguit que precisament hi hagués la situació
que hi ha, la qual encara no és al nivell que tocaria, ni
molt menys, pero que tampoc no és tan apocalíptica
com voste eliu. És el 'aquesta manera i amb lJibertat, és
el procediment i I'estil que tenim de fer les coses, i no
provoquin, no provoquin confrontacions, de les quals se
sap molt bé quan comencen pero no quan acaben. Haurien de ser conscients i tenir la responsabilitat suficient
perque, amb tota la crítica del món, que és bona , tenguessin present que la nostra societat reclama feina pero
no confrontació. Per tant, no facin demagogies en qüestions que són importants per al nostre poble i li faig a
saber que I'amor per la nostra cultura i I'amor per la
nostra lJengua, com a mínim, és el mateix que el seu.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller.
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1II.1) Proposició no de llei RGE núm. 39/94, presentada
pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a promoció de
la producció d'energia electrica d'origen fotovoltaic i la
cogeneració d'energia.
Passam al tercer punt de 1'ordre del dia que correspon a
proposicions no de lIei. I veurem en primer lloc la proposició
39/94, del Grup Parlamentari PSM j EEM, relativa a promoció de la producció d'energia electrica d'origen fotovoltaic
i la cogeneració d'energia. Té la paraula, pel grup proposant,
el diputat Sr. Sampo!.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gracies, Sr. President. Presentam, amb aquesta proposició
no ele llei , dos temes distints, pero complementaris; per una
part, la proposta de foment de promoció de I'energía electrica d'origen fotovoltaíc , coneguda com enel'gia solar, i per
1'altra, la cogeneració d 'energia. La primera, la conversió
d'energia solar en energía electrica és un problema tecnicament i científicament resolt. Els generaelors fotovoltaic s'utili tzen actual ment ja am b l' entrada eI 'electrosolars connectaela
a la xarxa en edíficis fotovoltaics connectats a la xarxa i per
alimentar sistemes autonoms. - El segon i el tercer punt,
serien cl'aplicació a les I1les Balears a curt termini .
Les propietats ele I'energia solar, permetin que els les
recordi breument: és una font inesgotable, especialment a
Balears on hi ha molta d'esposició solar, és una tecnologia
neta, a la producció de l'energia electrica fotovoltaíca,
aquesta prodllcció es produeíx precisament quan les necessitats electriques són més grans, precisament a les hores punta
de demanda el'energía, i fínalment. la font, la materia primera basica, evídentment a part del solar és el silíci , l'arena,
que és el segon component més abundant en el nostre planeta.
Parlava abans que aquest és un sístema especíalment
indícat per a les Illes Balears per la gran exposició solar que
exísteix, i tenc unes taules, publicaeles en aquest !libre, alla
on de [,Estat espanyol, Balears practicament darrera Almeria
i al mateix nivell que Alacant, és la comunitat autonoma on
hí ha més hores d'exposíció solar, més hores de radiació i,
per tant, més possibilitats ele captació eI'energia.
El segon tema del qual els parlava , la cogeneració d 'energia consisteix que un usuari eleterminat, generalment un gran
consumidor eI'energia, fabrica la seva propia energia, encara
que no satisfaci completament les seves necessitats, amb un
sistema de doble comptador, compra I'energia a les hores de
més demanda, a les hores puntes, i ven ['energia a la xarxa
quan es produeix en excés en un sistema de doble comptador. La condició és que el sistema de producció ha de suposar un estalvi de combustible superior al necessari per pro duir la mateixa quantitat d'energia de forma convencional.
Els voldria dir també que aquest sistema d 'electricitat
cogen erada funciona a Europa i, segons unes dades ele l'any
1998, a Europa el 6,2 % del total de la producció electrica és

-

en cogeneració d'energia, a Holanda, el 29% és energia
cogenerada, a Dinamarca, el 27%, a Alemanya, el 10%,
i a Italia el 6,5%. Més dades, entre 1986 i 1992, s'instal'laren 2.000 unitats de cogeneració d'energia a Europa, 1.500 de les quals eren d'una potencia inferior a 50
quilovats, d'aquestes 1.500 n'hi havia 1.200 instal'lades
al sector terciari, el que ens va afirmar que seria un
sistema bastant indicat per a les Illes Balears.
A Mallorca, que coneguem, actualment hi ha dos
projectes, un practicament s'esta finalitzant, a Felanitx,
i un altre projectat a una fabrica de paper reciclat, 00
s'utilitzara el sistema de cogeneració d'energía. Pero
aquesta proposició no de llei, a més d'aquests dos elements, pro posa el seu fomeot d'una vegada individual,
ja siguin separats o també combinats; és a dir, la promoció de l'energia fotovoltaica per alimentar sistemes
autonoms, el foment ele la cogeneració d 'energia de
forma convencional o la combinació deIs dos; aquest
seria el projecte més innovador, més ele futur i si valen,
fins i tot estic disposat a reconeixer que quasi quasi
sembla ele ciencia-ficció avui en dia, serien els eclificis
fotovoltaics connectats a la xarxa. Aixo forma part d'un
projecte, el seu autor I'ha anomenat el projecte Girasol,
que va ser presentat fa uns mesos. precisament a Palma,
pel seu autor, Dr . Antoni Lloret, que és director de_
recerca de [,Escola Politecnica ele París, i que va pronunciar una conferencia a la Fundació La Caixa precisament quan aquesta proposició no ele llei .ia esta va presentada i a la qual vaig tenir el gust d'assirtir.
És un projecte que el té en estudi el Ministeri d'!ndústria, del qual en té coneixement el vice-president del
Govern, que el segueix directament. Se'n fa una experiencia pilot a la Biblioteca Pública de Mataró, que ja esta
en construcció. Aquesta tecnologia consisteix en la utilització de moduls multifuncionals termofotovoltaics, amb
els quals s'efectua el tancament deIs edificis amb proteccions lluminoses, termiques i sonores. El generador
electric es connecta a la xarxa i aquest sistema resol el
sistema de 1'emmagatzamament, saben que una gran
dificultat de la utilització de I'energia solar, ja sigui en
sistemes fixos o ja sigui en el possible, ja realitat, cotxe
electric, precisament és resoldre el gran problema de
I'emmagatzamament de ['energia. Precisament, aquest
sistema ele doble comptador, de cogeneració resol aquest
tema ja que l'excés e1'energia produi'da o ['energia que
es capta a un moment ... , quan no s'usa, es reincorpora,
es ven a la mateixa xarxa de distribució amb el sistema
de doble comptador. A la vegada, 1'energia termica
recuperada s'utilitza al sistema de calefacció de l'edifici.
No es tracta, i permetin-me un apart a aquesta proposició no de llei, no es t¡-acta amb aquesta proposta de
substituir I'energia convencional, aixo evidentment a
curt i a mitjan termini és un a utopia en aquest moment,
sinó que simplement es tracta de complementar-la. Estudis de la Unesco preveuen que els costos de I'energía
convencional i de ['energia fotovoltiiica s'equipararan
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entre J'any 2005 i I'a ny 2015. Allres estudi le prevls lons
japoneses, situen e l punt de trobada de co~tos I'an ~ ~OOO; de
fel, u na empresa multinaciona l, Cannon , Ja ha decldlt aban ~
donar la producció indust rial per dedi ar~ de pIe a l'energía fotovoltaíca.
Aquestes pro postes d'avuí, per tant, si les miren amb
atenció, no obliguen ni vinculen en excés el Govern balear,
si mplement voldrien ser un recordal .; per a les per.one
que es tan introdu'ides en e l tema, i volen , una intervenció
una mica pedagógica per a les persone que n ho e neixen
obre le possibi litats que se' ns fer ixen a les Ul es Balear
respecte de la utilitZ3ció ele l'energia f tovoltaica. obret t
en un mamenl en que estam a punt de definir e l pla energetic regional a partir de tres consideracions: primera, la situació geografica de les IlIes Balears quant a la possibilitat d'utilització de I'energia solar per les grans hores d'exposició
solar que tenim; segona, ['aposta ele futur que pareix qu e hi
ha un consens entre totes les forces polítiques que possiblement prest es concretara en el pla estrategic ele competitivital, una aposta de futur a base e1el respecte al meeli ambient,
a partir elel respecte al territori i, evielentment, alla on han
ele jugar les energies renovables, anomenades energies netes:
i fi nal ment, el parc balear el 'in novació tecnologica, aquesta
gran il'lusió, aquest gran projecte e1el Govern balear que té
consignació pressupostaria I'any 1995. Un projecte, aquest
parc d ' innovació balear, que evielentment no pot néixer
e1'esquena a les noves tecnologies, principalment quant a la
utilització d'energies, avui anomenaeles alternatives, peró que
segurament en eleu anys ja seran unes alternatives reals;
pensem que els estudis elels quals ja en tenim copia els grups
parlamentaris, que definiran , serviran per definir e l pla energetic regional, estudis que ha fet Gesa, parlen de la necessitat
e1'implantar la nova central electrica entre l'any 2005 i I'any
2010, entre 2005 i 2010, quan ja he dit abans que els costos
d'aquesta energia seran molt similars als ele l'energia convencional.
Per tanto d'aquí aquestes tres propostes, pensal11 que a
I'hora de definir, a I'hora e1'aelaptar el pla energetic regional
ele les IIles Balears s'ha ele tenir molt en compte la promoció
ele la producció e1'energia electrica d'origen fotovoltaic. ja
sigui en sistemes autónoms o en sistemes connectats a la
xarxa.la cogeneració d'energia,ja sigui en sistemes convencionals o ja sigui en aquesta aposta ele futur en edificis constru"irs amb sistellles fotovoltaic s; el'altra banda, hem de promoure la construcció deIs edificis e1el parc d'innovació tecnológica amb sistemes fotovoltaics integrats, aquesta ciutat del
futur que ha de ser el parc balear d'innovació tecnológica
s'ha d'alimentat tot el que es pugui amb I'energia elel futurs;
i. finalment, crec que la Comunitat Europea ha de finan<;ar
aquests projectes en el marc deIs programes de suport a
I'eficiencia energetica i energies alternatives. En definitiva,
avui els duim un a proposta ele futur, una proposta constructiva , molt avan<;aela en el tem ps, tal vegada avan<;ada en
molts d'anys en el temps, no significa -repetesc- voler substituir en cap moment l'energi a convencional, perque en aquest
moment és insubstitui'ble, pero es tI-acta de se] punters, ele
se r capdavanters en aquestes noves fonts e1'energia que , no
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ho dubtin, dins un període maxim 10 anys seran a
l'ordre del dia.
Moltes de gracies.

(El Sr. Vice-presidenl primer substitueix el Sr. President en la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sampo!. Altres grups que vulguin intervenir? Pel Grup MIXT té la paraula el Sr. Peralta.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO :
Gracies, Sr. President. Sres. j Srs. Diputats. Sr. Sampoi, fa cosa de quinze dies. a I'illa de Menorca, varem
estar convidats a assistir a I'eclifici anOl11enat Sa Granja,
que és I'antiga escola de capacitació agraria, dependent
de la Conselleria el' Agricu Itura i Pesca del Govern de la
Comunitat Autonoma, varem ser convidats a assistir a
la inauguració d'un equip ele producció e1'energia electrica d'origen fotovoltaic que evidentment al mateix
telllps s'aprofitava aquesta energia per a una serie e1'usos
dins ele les naus d'aquest edifici, i la veritat és que varem poeler comprovar, practicament, les bondats d 'aqu esta utilització energ.etica. He posat aquest exemple,
en poelríem posar molt més, fins i tot ele centrals que ja
funcionen a altres indrets, i després alguns deIs que
voste ha esmentat aquí, que evielentment hi estam totalment d'acord. Per tant , ens sembla que aquesta proposició no ele lIei és totalment encertada i ens sembla, a
més , que en els moments actuals hauria ele ser ja d'una
aplicació immeditaela, és a dir no es pot esperar més
temps , el que és estrany és que fins ara no hi hagi hagut
ningú, cap grup, que hagi fet una proposta similar. Per
tant, en el moment que es fa aquesta,m que sigui benvinguda.
Crec que el vot de tot el gru p Mixt, em sembla que
sera aixÍ , sera favorable íntegrament a aquesta proposició no de lIei que vostes han presentat aquí, vagi per
enelavant la nostra enhorabona i esperem que sigui. com
dic, e1 'ap licació immedi ata i que a<;ó signifiqui obrir el
camí cap a aquest futur que hauria de ser la utilització
d 'aquesta energia a la nostra comunitat. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari SOCtALISTA, té la paraula el Sr. Mascaró.
EL SR. MASCARÓ

r PONS:

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. No cal repetir els
avantatges i beneficis que pot tenir per a un futur la
utilització generalitzada ele les energies renovables j
especialment ele la procedencia solar. L'aprofita ment de
I' e nergi a solar eI'origen termic ja té avui un ús conside-
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rat rendible i existeix dins !'ambit de la Unió Europea uns 3
milions de metres quadrats de captadors instal·lats. Quant a
la producció d 'energia alar fotovoltilica, objecte de la proposició d'avui, i consistent en la transformaeió directa en
electricitat, encara es pOI considerar marginal, el seu cost, de
moment, és més elevat que el de les alternatives convencionals pero experimenta una rapida reducció. De fet, ja s'empra en edificis alllats i all unyats de la xarxa electrica, concretament en electrificació rural.
Concretament a Catalunya els darrers anys, s'han insta¡'¡at
més de 1.500 plaques captadores fotovoltaiques per al subministrament d'uns 300 habitatges instal·lats en el medi rural.
EIs avantatges d 'aquesta energ ia alternativa respecte de la
tradicional, procedent de la producció de carbó o derivats del
petroli o d ' origen nuclear, són ev idents i ja s'han es mentats,
és una energia neta, no contaminant, no deixa residus, és
un a font in esgotable i, en conseqüencia, no manipulable ni
comercialitzable: és ciar qu e ningú mai no podra monopolitzar la radiació solar. Un a ltre aspecte important és el seu
valor afegit en ma e1'obra, ates qu e la maj ar par! del cost de
procl ucc ió e1 'aquest tipus e1 'energia, és la propia construcció
de les plaques ca ptadores. Amb tots aquests avantatges sobre
la proelucció e1 'energia tradicional, si el seu ús no s'ha gene ralitzat, és evident qu e és pel preu, e l cost avui és encara
molt superior a l e1 'a ltres fonts energetiques.
Hem de pensar que pagam I'energia electrica en aquests
moments a unes J5 pessetes quilovat/hora , quan la produi"da
pel sistema fotovoltaic s'estima a unes 70 pessetes quilovatlhora. S'ha e1it que es pot produir una convergencia en els
preus ca p lI a I'a ny 2000 o 2005, i a lgun prevision, pe r al
2015. Jo pen s que és un a I r vi ' ió baSlan l optirni la i qu e
l' g icament d epe n de I'evo lució del preu del pelroli i de les
po ibililats I'expedmenlar i produir a menor co l i l11ajors
rendim e n' le plaque olar. L'accep tació de propostes com
la qu e (lv ui es pla nleja és e l que pot fe r avanc;ar el procés
per a aq uesla co nverge nc ia. Han ele el' precisament les insti tucion I úbliques les qu fac il1 avanc;a,r aq uest procés. Estam
a un país en el qual desgraciadament s'inverteix poc en
investigaci ó. la prol1loció d'aquestes instal ' lacions s' han de
considerar co m una forma d'jnvestigació , estam també a un
país i a una comunitat molt propícia per a aquestes in stal'lacions, tením una raelíació solar amb intensitat maxima
zenital d ' uns 1.000 vats per metre quadrat, capae;: de produir
Ulla en ergí a de 1.500 quilovats/metre quadrat i any, quan
al ti· es pa'isos ind ustrials del no ~t re entorn , el nord d ' E u ropa,
estan a 750.
E l potencial d 'aquestes instal'lacions és evident. Les actuals instal'lacion s sois n'aprofiten un 10%, les previsions a
mig termini apunten a un aprofitament de fins a un 30%,
cosa que reduira el preu a un tere;: de I'actual, que juntament
amb el s nous processos de fabricació i el constant augment
del preu del petroli , és possible que la convergencia fixada
sigui possible. Aixo sera. així en la mesura que les iniciatives
com la que avui es planteja siguin aprovades. És de lamentar
que un a comunitat que té unes condicions tan propícies per

a aquest tipus d'insta!'!acions no hagi donat cap passa
per avanc;ar en aquesta convergencia.
Per aItra banda, la cogeneració que es proposa és
una gran solució al problema d 'emmagatzemal' I'energía
produida, és evident que 0 1 es produeix durant les
hores de llum i que no sempre e íncid ix amb les hores
d'utilització. El fet de COnneel3l' la insta l'laeió d'energia
solar a un a xarxa pública durant les hores d 'excedent de
producció i demandar d 'aquesta xarxa les necessitats de
mancances de producció dóna un major rendiment a les
instal'lacions i evita majors coses d'emmagatzemament
normalment en bateries. A Menorca, la companyia Gesa
amb aj uda de fons europeus ha instal'lat una planta
experimental sobre la coberta d ' un pavelIó esportiu a
l' Institut de Formació Profession al Pasqual Galbó, a
Ma' , aque la central té 400 me u'e ' luadra de pl aq ue
amb un a p le ncia to1(1 1 ele 43 qu il ovalS, perque e ' fa in
una id ea é un equiva len l al q ue necessita ri a un eclifici
e 111 aque I parlamem. 110 és gra n co a, pero a mb el
i Le l11 I coge ne ració realm nt re 0 1 prob leme. - n
do s anys que fa el 'aquesta instal' lació ja s'han tret co nseqüencies molt positives,
Avui dia ningú no posa en dubte que les energies
renovables estan destinaeles a un paper for e;:a impo rtant
en el subministrament energetic, les principals raons
el er iven del t'et que tenen un impacte ambiental mínim
en els recursos hidraulics, al so l i a I'aire, i en conseqüencia, respectuosos a mb el medi ambient. Perque ai xo
sigui una realitat , cal que s uperin un a serie d'obstacles
que actualment limiten el se u desenvolupam ent, aquesta
és un a de les principals conclusions recollides a la decla~
rae ió de Madrid, en el marc de la Co nferencia Internacional on s'aprova un pla d 'acció per a les fonts energetiques renovables a Europa , la qual va ap legar, el mes de
mar~, a la capilal de I Slat, e l expens europeus més
íml rlanl. elin e l caml le le en e rgies renova ble.
qllesla co nferenc ia ma rcava com ti princ ipa ls objectius
per a l desenvolupamen 1 le l 'eelor d 'energies re novables
la ma nca de motivac ió po lítica, e l co neixement in e >íiste nt del se u potencial, la inexiste nci a d'un marc lega l
apropiat a esca la europea i la manca de financ;ament, i
tam bé les dificultats per integrar les fa nts d 'energia
renovab les dins el sistema energetic, el que en eleiem, la
co gen eraci Ó.
Pens que la proposició no de lI ei qu e avui es presenta
esta en línia ele resoldre bona part d 'aqu ests obstacles.
E l n tre grup donara suport a aq ues ta pr p ta i vol Iria afegir-hi un nQU apartat i I pI" posanl hi ve abé.
q ue dig ues que la on e lleria de Comer i Indú tri a
promocioni la in ta l' lació c1 ' inclúslries el e fabricació de
plaques ca ptaclore d 'ene rgie fOlO Itaiques. I motill
el 'aquesta ineorporac ió é evid e llt, e l co t principa l d 'aquest tipus d 'energia és la fabricació de plaques, no en
té d 'a ltre , creim que a un a comunitat d'un país on la
ma d'obra és un deI s principals problemes , I'impul s
c1 'aqu esta fabricaci ó pot resoldre el problema, Gracies.
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Mascaró. Pel Grup Parlamentarí PP-UM, té
la paraula el Sr. Verger.
EL SR. VERGER 1 POCO VI:
Gracie • Sr. President. Sres. i Srs. Diputats . Vagi per
endavant que a les tres proposles de la proposició no de lIei
presentada pel grup PSM, hi direm que í. esprés veure01
e l que diuen o e l que proposen I grup Socia li ta, el que
farem re pecte d'aque t punl. M'agradaria fer un a serie d
matisacions perque i no, semblara que amb I'energía o lar
ho tenim quasi tol r o lt, i co me nc;anl per la eva exposic ió,
d iuen "Avui dia la conver ió directa ele I'energia solar e n
electricitat és un problema científicament i tecnicament
resolt", bé. fins a un cert punt, perque els rendiments són
tan baixos, de J'ordre del 17%, que potser que tecnicament
estiguin resolts, pero fins que no s'aconsegueixen uns rendiments bastant su periors. hem el 'entendre que econolllicament
i industriallllent no ho poclem clonar per resolt.
Per una altra banela, vostes fan referencia a tres apartats,
diuen lides del punts ele vista energetics, els generadors fotovoltaics són utilitzats en centrals electrosolars connectades a
la xarxa ". Bé, cert fin s a un cert punt, esta n tates connectades a la xarxa, jo diria que encara sota un punt de vista experimental, eliria fins i tot que fan pessigolles a la xarxa, pel
consegüent és logic que es continui' experimentant en aquestes central s, pero que tampoc no ens equivoquen. no són la
solució a cmt termini, COI11 altres persones ja han dit aquí,
pero jo cree que a més . .a Mallorca, per exemple, pensar que
és facil el dia de dema col'locar una central electrosolar, jo
cree que és difícil ele pensar, la superfície que necessitaria
una central d'aquest tipus seria tan grossa que I'impacte
ambiental podria ser superior al que podria produir d'electricitat una central electrosolar connectada a la xarxa de l'illa.
Diuen vostes que amb edificis fotovoltaics connectats a la
xarxa, bé, aquí, avui per avui, jo li he de dir que aixo també
és una petita, no vull dir quimera, pero també és una cosa
a nivell d'investigació , a nivell el'experimentació. sí, pero no
passa d'aquí. Miri, més o manco, grans xifres, un edifici
mitja, de 3,3 quilovats que és un edifici normal, un habitatge
normal, que no tengui aire condicionat, pero Hum, una rentadora. un frigorífic, una televisió, necessita, aquí, a Mallorca. de I'ordre de 7 plaques solars de 80 vats, a I'hivern bastant més, i aixo suposa 6 o 7 metres quadrats de plaques i
una inversió de I'ordre d' 1.200.000 pessetes, rroduira, a
nivell d'electricitats uns 1.000, 1.200 quilovats/hora en un
any, i aixo traduú en pessetes són 26.000 pessetes cada any.
Logicament, ni tan sois uns interessos d'1.200.000 pessetes
avui per avui poden justificar que els edificis fotovoltaics
connectats a la xarxa puguin ser una ajuda a les xarxes. Crec
que també estam en una situaeió d'experimentació, que s'ha
de continuar, d'investigació. que s'ha de continuar, qualque
exemple hi ha a les Balears, en aquest cas a Eivissa , em sembla que hi ha un senyor. no sé de quin ajuntament que fa
uns edificis amb una tecnologia fotovoltaica digna de tata
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consideració, amb unes ajudes importants de la Comunitat Economica Europea, perque si no, no els podría fer,
ni crec que pogués vendre els edificis aquests, pero el
cert i segm és que no passam d 'aquÍ, continuem tenint
cIar que aixo és a nivell d'experimentació, i avui per
avui pensar que plaques solars -ja die que un edifici
normal necessita uns 6 me tres quadrats de plaques- amb
inversions d'aquest tipus, avui en dia, des d'un punt de
vista d 'experimentació tecnologica sí, pero res més.
1 alla on realment tenen vos tes raó, és per alimentar
sistemes autonoms, fars, repetidors, granges, edificis,
etc., etc. Ah!, he de dir una cosa, en els edificis fotovoltaics connectats a la xarxa es necessita de totes maneres,
avui per avui, tota la infraestructura tecnica de centrals,
perque logicament quan hi ha dies o temporades com
aquests clíes, necessitam eI'una instal'lació punta que
obliga a tenir tots els megavats instal'lats i que no fan
possible pensar -dic avui per avui - reduir la potencia de
les centrals tecniques que hi pugui havel' a una illa. No
obstant aixo, és veritat que en els sistemes autonoms, la
cosa pot funcionar, funciona i. de fet, és important i ja
s'instal'len a un Iloc i a un alu'e, per consegüent, aixo no
mereix cap discussió .
Realment , jo crec que hi ha dos temes que el pla
energetic ha de contemplar, i també li direm si tenen
interes que afegim qualque cosa més a aquesta proposició no de Ilei. ]0 crec que és importantíssim promome,
investigar, estudiar I'estalvi energetic. Avui per avui hi
ha instal·lacions industrials , instal'lacions del sector
terciari amb uns rendiments energetics que són dignes
o no s'haurien de permetre, instal 'lats, per consegüent
tenen la dificultat de la seva reimplantació, pero jo crec
que el pla energetic ha de contemplar sistemes de mil/ora de rendiments energetics en els processos industrials
i al sector terciari; així com també cree que és important afegir a aquesta proposició no de lIei, la producció
d 'energia solar termica, el que entenem per aigua calenta a través de plaques solars que avui en dia contrariament al que s'ha dit aquí, sí que esta finam;at en part
per la cOlllunitat autonoma, i crec que és positiu, i crec
que també el pla energetic ha de contemplar aquesta
promoció d'energia solar termica per la producció c!'energia de calor.
Del tema de cogeneració, tots hi estam d 'acorel , logicament, el que passa és que cree que I'hem explicat un
poc malament, i és mal eI'explicar aquest tema, perque
la cogeneració es produeix en aquelles instal·lacions on
hi ha una demanda molt grossa de calor, quasi tot I'any,
bugaderies, rajoleries, hotels, hospitals, en aquests en pot
pensar en el sistema de cogeneració i, per consegüent,
crec que el pla energetic també ho ha de contemplar,
que, per cert, dins aquesta línia és una Ilastima que
I'aeroport de Palma nou no contempli un sistema de
cogeneració, perque seria una instal'lació digna de poder
contemplar aquest augment de rendiment energetic i
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desitjar, per ventura, que l'hospital nou de Palma també el
contempli.
Per consegüent, nosaltres el que proposam, per votar que
sí, si no també ho votarem que sí, perque no hi podem
votar que no, és que a la primera pro posta, al primer apartat, que diu "introduir al pla energetic regional de les IIIes
Balears la promoció de la producció d'energia electrica d'origen fotovoltaic i la cogeneració d'energia", afegir-hi: "així
com la promoció de l'energia solar termica i sistemes de
millora de rendiments energetics de processos industrials i
del sector terciari ". Ens referim, com he dit, a la producció
d'aigua calenta a través d'energia solar i també a la millora
de rendiments energetics a processos industrials, que creim
que és realment necessari a moltes instal·lacions.
Pel que fa referenci;l a la proposta presentada pel PSOE,
no sé si el grup proposant de la proposició I'acceptara o no,
pero nosaltres, en aquest cas, no votarem a favor de I'afegit
que ha fet el Grup Socialista. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Verger. Pel
Sr. Sampo!.

10m

ele replica, té la paraula el

EL SR. SAMPOL 1 MAS :
Gracies, Sr. President. No estavem acostumats darrerament a rebre una satisfacció com la c1'avui, veure que no
només s'aproven íntegrament les propostes, sinó que fins i
tot es proposen millores que realment ens fan estar molt
satisfets, perque els quatre grups hem sintonitzat, en aquesta
ocasió, s'han entes les distintes possibilitats c1'aplicació d'aquestes propostes, a distints nivells, és ciar que en sistemes
autanoms avui ja són una realitat, i només no avan<;a la seva
promoció pel que ha dit el Sr. Mascaró, per uns preus en
certa manera, tal vegada, condicionats per la poca demanda
que encara existeix. O'aquÍ que la proposta del Sr. Mascaró,
jo no tenc inconvenient en acceptar-Ia, I'acceptam, i, de fet,
la votare m afirmativament, perque realment, i sobretot quan
el Govern balear parla de captar en el futur empreses en
tecnologia punta, realment quina aplicació millor que aquesta?, quina aplicació millor que fomentar la instal'lació a les
nostres illes d'empreses de tecnologia punta en energia solar?
Per tant, mol tes gnkies, SI". Mascaró. J igualment les gracies
al Sr. Peralta.

projecte d'aquestes característiques. De totes maneres,
Sr. Verger, crec que les seves propostes caben perfectament dins aquesta proposició no de lIei, el foment de la
utilització de l'energia solar per a aplicacions termiques
és ja una realitat, així com crec que també el pla regional d'energia ha de contemplar tot el tema de I'eficiencia energetica, de l'estalvi d'energia.
Per tant, ens congratulam d 'haver despertat unanimitats avui, i acceptam totes les esmenes en positiu que
han fet els altres gru ps. Gracies.
(El Sr. President repr(m la direcció del deba/J .

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sampo!. Volen intervenir en contrareplica? No hi ha intervencions.
Abal1s ele passar a la votació, vull fer I'observació que
queda modificada amb dues esmenes transaccionals, una
elel Grup PP-UM , afegiela al punt primer, que di u: "aixÍ
C0111 la promoció de I'energia solar termica i sistemes de
millora de rendiments energetics a processos industrials
i al sector terciari"; q ueelaria afegida al punt primer; i
una proposta nova, addicció d 'un apartat 4 que digués:
"La Conselleria de Comen;; i lndústria promocioni la
instal'lació c1'indústries de fabricació de plaques captadores d'energia fotovoltaica".
Hi ha assentiment quant a ... Sí, Sr. Sampo!.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
No, per una qüestió d 'ordre, Sr. President. Si al Diari
de Sessiol1s podria constar íntegrament el text de la
proposició tal com quedara, perque és molt difícil
d'entendre el que s'ha votat.
EL SR. VERGER 1 POCOVÍ:
Una qüestió d'ordre, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Oigui, Sr.: Verger.
EL SR. VERGER 1 POCOVÍ:

Quant al Sr. Verger, evidentment hem dit que en certs
moments fins i tot, avui semblen de ciencia-ficció aquestes
propostes, la realitat pero és que a Mataró hi ha un projecte
ja en construcció, i alla on hi ha un projecte encara molt
més ambiciós d'instal'lar molts de punts d'aquestes característiques i se cerca el finan<;ament del Ministeri d'lnclústria
que, com a mínim, hi té un grup de treball, segons les notícies que tenim, que I'estudia. AquÍ, tal vegada, seria impensable pensar en un projecte d'aquesta envergadura, si no fos
pel projecte de parc d 'innovació balear , alla on evidentment
si comptavem amb I'ajuda de la Unió Europea, hi cabria un

Oemanarem la votació separada deis punts 1, 2 i 3
per un costat, i el 4 per u 11 altre.
EL SR. PRESIDENT:
El primer punt diria: "lntroduir al pla energetic
regional de les I1les Balears la promoció de la producció
d 'energia electrica d 'origen fotovoltaic i la cogeneració
d 'energia, aixÍ com la promoció de I'energia solar ter-
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mica i sistemes de millora de rendiments energetics en processos industrials i al sector terciari".

arquitectoniques que jo cree que és necessari rehabilitar
abans que el temps i els homes les destrueixin.

Segon: "Promoure la construcció deIs edificis del Pla
balear d'innovació tecnologica amb sistemes fotovoltaics
integrats" .

El cas que ens ocupa avui fa referencia al convent de
I'església de Sant Diego, al seu claustre, més conegut
com el Pati de sa L1una, aquest claustre, de nom tan
evocador, tan encisador, és un deIs edificis més característics del poble d'Alaior, podríem dir que juntament
amb l'església de Santa Eulalia defineix el poble quan
s'hi arriba, és una silueta molt característica. Pero és
cIar que no presentam aquesta proposició no de llei
únicament per la silueta d 'aquest edifici, sinó per la
importancia historica i arquitectonica que té, no únicament per a Alaior, sinó per a Menorca i també per a
tota Balears .

Tercer: "Sol'licitar a la Comunitat Europea el finan<;ament d 'aquests projectes en el marc deIs programes de suport
a I'eficiencia energetica i energies alternatives".
1 quart: "Que la Conselleria de Comen; i Indústria promocioni la instal'lació d'indústries de fabricació de plaques
captadores d 'energia fotovoltaiques".
Passam a la votació d'aquesta proposicíó no de lIei. Votarem per separat els punts 1,2 i 3, i el punt 4. Quant als punt
1,2 i 3, puc entendre que hi ha assentiment per pan ele tots
els grups'7 Queden ido, els punts 1, 2 i 3 aprovats per assentiment. l passam a la votació del punt 4:
Senyores i senyors diputats que voten a favor , es volen
posar drets, per favor'] Gracies, poden seure.

r

i

I
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Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
-posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?

30 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda aprovat e l punt 4.

m.2) Proposició no de !lei RCE núm. 2203/94, presentada pe] Crup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a recuperació de] pati de Sa Lluna d'Alaior.
1 passam a la elarrera proposició no de lIei que veurem
avui que és la 2203, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA relativil a recuperació del Pati de la L1una d'Alaior. Té la paraula, en nom e1el grup proposant, el diputat Sr.
Gómez i Arbona .
EL SR. GÓMEZ T ARBONA:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Després d'escoltar la discussió .que en aquest parlament, en aquesta sala
va tenir Iloc el pas~at 27 d'abril, entre el Sr. Pons, Damia i
el Sr. Marí, Joan, sobre el tema ele la protecció de les arees
urbanes historiques, em van quedar gravades unes ele les
paraules del Sr. Marí i Tur quan deia, a resposta a la proposta del Sr. Damia ele protegir les arees urbanes historiques
de les grans ciutats: "o és que no hi ha poblets a Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera que tenen zones historiques
que no mereixen la mateixa consideració?, és hora que comencem a ajudar una miqueta els més petits". Paraules regist~-ades al Diari de SeSSi0l15 d'aquest parlament. 1 és cIar que
SI que hi ha poblets petits, tots en coneixem, i el poble 011
visc. a Alaior , que és un poble petit, amb 5.000 habitants, és
un d'aquests qu e eleia el Sr. Marí , on hi ha diverses joies

El nostre patrimoni arquitectonic és un elocument en
pedra ele la nostra histori a, és una 11l0stra de la saviesa
deIs nostres avantpassats, és un valor que ens pertany a
tots, i per tot a<;o el seu manteniment i la seva recuperació és un elellre per a les civilitzacions futures i una
demostració del nostre nivell cu ltural. Hem cercat els
estudis que s'han fet sobre aquest convent, sobre aquest
claustre, tant eles (¡'un punt ele vista historic, principalment el Sr. Miquel Marques i I'arquitecte Sr. Domenec
Enric, que han estudiat I'estructura i els plañols e1'aquest
eclifici i hem trobat dades que, en un breu resum, els
passaré a relatar, perque comprenguin la importancia
el'aquest edificio
Sobre la seva fundació no hi ha un acord entre els
historiadors, I'arxielu c va escriure que va ser I'any 1626
quan es van in ta l'lar I frares, en canvi ·I'hi toriaclor
menorquí Pere Riuc.lavet indica c¡ue la fundad ' f u
1'any 1628 ' pero ree que no té tanta importancia la
data exacta de la funclació . si no saber ue aques! eclil'ici
es va promoure ja I'any 1615 a causa d 'un problema que
hi havia al poble, ja que I'església no podia donar abast
a tots els fielels que tenia aquesta població, i el que feren
va ser promoure, a través del Bisbat que els frares franciscans vinguessin i formessin aquesta església. Després
de molts estires i amolles entre les autoritats eclesiastiques, es va aconseguir que vinguessin a Alaior 12 frares
i que comencessin les seves tasques, que va ser la posada
en marxa elel convent, comen<;ar a enterrar els morts
dins l'església, on s'enterraven en aquell moment, comen<;ar afer processolls amb creu al<;ada, totes aquestes
feines que feien els frares i que ac;o va promoure una
rivalitat amb I'església parroquial.
Quant a les característiques arq uitectoniques, cal
remarcar que és un eelifici de tipología convencional,
amb dos elernents, església i claustre, amb una concepció global, vol dir que van ser tots elos planificats a la
vegada; quant al c1austre, que crec que és la pec;a principal i que avui proposam que es recuperi, cal elistingir
que hi ha uns soterranis, a nord i llevant, hi ha un pati
que és el més característic, el Pati de 5a Lluna, amb un
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pou, amb un coH de cisterna octogonal que el defineix moltíssim, i després hi ha tres pisos amb tres voltes.
La vida d'aquest convent a partir de l'any 1628 o 1626,
com vulguem, va transcórrer com la d'altres convents franciscans, entre misses cantades, enterraments, processons i
principalment amb Huites amb l'església, ho torn a dir perque aquest va ser el motiu que aquestes lIuites eclesiastiques,
I'any 1835, fessin que es treguessin els frares menors que hi
havia en aquesta església. L'església de Santa Eulalia va
aconseguir que els frares franciscans que habitaven, que van
ser entre 18 i 27, se n'anassin fora i aquest convent s'hagués
de clausurar. A partir de I'any 1871, es va vendre aquest
convent amb la desamortització a particulars i és a partir
d'aquest moment que comen<;a la historica actual que avui
venim a defensar.
L'estat de conservació de J'edifici, cal dir que esta molt
ben conservar, a pesar que ha sofert bastants remodelacions,
i dins aquest edifici han anar passant habitatges, ja n'hi va
haver tot d'una, més endavant part d'aquest edifici va ser
fabrica ele sabates, part de I'edifici va ser fabrica de bijuteria,
i actualment, fa molt pocs mesos, actualment hi ha al voltant
de 20 habitatges, a un deis habitatges quan van fer una petita
remodelació, es van trobar que hi havia un~s pintures murals. A<;o dóna idea de la importancia arquitectonica i historica que té aquest edificio Cal referir que I'edifici, a causa del
perill que hi havia quant a la conservació, el Consell Insular
de Menorca, l'any 90, va promoure nomenar-Io BIC i I'abril
del 93, la Conselleria de Cultura, Educació i Esports va
decidir formalment, mitjan<;ant un decret, nomenar-Io BIe.
Fins aquí és I'estat legal de l'edifici, el claustre de Sant
Diego, el Pati de sa Lluna, i sembla que amb a<;o ja en tenim
prou. Pero, basta a~o per prevenir que es puguin fer destrosses dins aquest edifici?, legalment, sí, pero, de fet, ja he dit
abans que fa pocs mesos que es varen trobar unes pintures
murals que donen la importancia de 1'estat de la decoració
que tenia aquest edificio Per tant, nosaltres creim que no
basta únicament amb la declaració de BIC per sentir-nos
satisfets de cara a la conservació d 'aquest edifici, i presentam
aquesta proposició no de \lei.
He dit abans que el principal motiu de la presentació
d 'aquesta proposició no de Ilei és la importancia que té de
cara a les nostres senyes d'identitat, jo crec que aquesta és la
primera, més important i principal motivació, perque el
Grup Socialista hagi presentat aquesta proposició no de Ilei,
que és una de les nostres senyes d 'identitat tant a Alaior com
a Menorca.
Pero hi ha una segona part que jo crec que és tan important com aquesta, no tan important, pero sí que és important, i és que si volem convertir Menorca en un primer destÍ
turístic cultural, les nostres Balears en un destÍ no únicament turístic, sinó també cultural, jo crec que és hora de
dedicar esfon;os importants que qualsevol edifici arqueologic, patrimonial, arquitectonic, pictoric, etc., es pugui mantenir i es pugui recuperar i pugui ser una ele les coses que els

nostres visitants, quan venguin a Mallorca, a Menorca,
on sigui, pero en aquest cas al poble d'Alaior, a Menorca, no únicament venguin per les nostres platges i el
nostre sol, sinó perque tenim edificis en condicions. En
el cas d'Alaior, he dit abans que hi ha pocs edificis amb
un valor arquitectonic molt important, per la qual cosa
aquesta proposició no de \lei requereix més atenció, per
tant, és important aquest edificio Cree que és un tema
molt important.
Per tant, torn a repetir, no faig res més que demanar,
amb un esperit constructiu que la Cambra es manifesti
a favor de la recuperació d'un patrimoni que és important per a tota l'i\la de Menorca, per a tot el poble d' Alaior i a la nostra proposició no de llei parlam que el
Govern, amb les conselleries que hi puguin tenir competencies, hi ha la de Cultura, la d'Urbanisme i també
alo'es conselleries, que facin un pla coordinat, pero
estam oberts a qualsevol altre tipus de redacció ele la
nostra proposta, perque l'important és que es recuperi,
que hi hagi una voluntat decidida a recuperar-ho. Res
més. Gracies.
EL SR. PRESlDENT:
Gracies, Sr. Gómez i Arbolla. Passam al torn d'intervenció deis altres grups. Grup Parlamentari MIXT: Sr.
Peralta, té la paraula.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Sí, gracies, Sr. President. Sres i Srs Diputats, bé,
aquesta proposició no de llei jo crec que s'hauria d'emmarcar dins un caracter general de molts de béns d'interes cultural que hi ha a I'i\la ele Menorca i a la resta de
les Illes que requereixen una inversió important per a la
seva restauració i per al seu manteniment. Cree que en
aquest cas hi ha, com s'ha explicat aquí, amb la historia
que s'ha fet el'aquest convent i de I'església i del pati,
que jo no tenc res a elir en contra de tot el que s'ha dit
aquÍ sobre la historia i que a<;o necessita una restauració i tot a<;o; ara, el que em sembla que seria correcte
per a a<;o, no és fer una proposició no de llei al Parlament per una qüestió concreta d'un poble en concret. Ja
s'han elut altres vegades qüestions concretes, jo cree que
és molt important que es procedeixi a la seva restaurqció, pero hauríem ele saber, primer, quines gestions ha fet
el propietari, perque a<;o té un propietari particular, i
clar, en aquest cas, ens trobaríem, no ho sé, exemples
com el Palau de Ciutadella, hi ha una serie de cases
bones a Maó, que també poden ser o estan dins el que
és un bé d'interes cultural, en fi, que tot a<;o requereix
... , i tenim esglésies, la catedral on hi ha una inversió
forta pero en necessita molta més, jo cree que hi ha
edificis d 'ajuntaments que també necessiten aquests
tipus el'ajudes, etc.
Cree que si s'hagués emmarcat dins un caracter
general, hauria ele tenir un vot totalment favorable, pero
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ciar, quan es presenta aquest fel en coneret del poble d'Ala ¡or, que jo no tene res contra que a<;o es restauri, ( ... ) les vies
que ja hi ha establertes en aquests moments, pla de restaura ció de fac;anes o a ltre tipus de subvencions o ajudes que e
puguin arbitrar a través de peticions que faci el particular o
fins i tal que fa i el mateix ajuntament d'AJaior o que e
facin d'una altra forma. Pero cIar, quan dóna la casualitat
que aq uesta proposició la du aquí un dipulat que és del
poble d'Alaior -no lenc res en eontra- ¡que tot5 sabem que
aquest senyor es presenta com a cand ida t, o ha anunciaL que
es pre enlara com a cancJídal per ser ball.e del pobl.e, home!,
em embla que el que vo l é ten ir un titular al Diario de
Menorca que ell ha aconseguit o ha demanat a~o, i a la revista local del poble S 'al! de sol, jo eree que és a<;o el que realment es pretén, a part, evidentment, cree amb la bondat que
vol que a<;o es restauri, i amb ac;o hi estic totalment d'acord
i a favor, ara cree que el metode i el sistema no són els més
adients. Per tant , voler emprar aquesta cambra per filar tan
prim, francament, la veritat és que no cree que sigui el camí.
Jo cree que si realment es fa una ampliació respecte que
s'arbitrin les mesures perque tots els béns cl'interes cultural
inc10s aq uest de l' illa ele Menorca i de totes les illes, pero
podríem fins i tot dir ele l'iJIa de Menorca, es faci aquesta
tasca per impulsar i fer una acció coordinada per a la seva
restauració el seu manteniment, totalment d'acord, ara qüestions tan concretes quan ni tan sois el propietari particular
d'a~ó s'ha manifestat, almanco que jo ho sapiga, no ha e1emanat res, la veritat és que, bé, em sembla que no és el
camí més adient i, en aquest cas, eviclentment no hi votaré
en contra, perque cree que tampoc no es u-acta de votar-hi
en contra, pero evidentment, si a~o es manté així el meu
vot sera d'abstenció.
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El convent de Sant Diego, eom molt bé ha dit, va ser
fundat el segle XVII, en aquests moments el seu claustre,
el Pati de sa Lluna, té des de final s del segle passat,
alberga una serie d'habitatges, al nostre entendre, moltes
d'elles insalubres, que no cree que passessin una inspecció sanitaria i que, per tant, pens que necessiten de
l'aplicació de la Llei 16/85 quant a la eonservació del
monument i no basta només la declaració i prou per
part de la Conselleria de Cultura, que hi ha d'haver
intervencions, que s'ha de fer, si no una interven ció
concreta, sí que s'hauria de fer un programa concret
d'intervencions sobre béns d'interes cultural, val a dir
que I'any 93 es van declarar 13 béns d'interes cultural
per part de la Conselleria de Cultura, pero no es va
aprovar un programa d'intervenció en aquests béns, i
nosaltres creim que. a part que la declaració de bé d'interes cultural té una serie d'obligacions per als propietaris. en aquests moments ningú no controla si aquestes
obligacions es compleixen o no, a part e1'obligacions,
també té una serie d 'a vantatges, com a vantatges fiscals
o accés preferent a credits per a restauració cl'aquests
eclificis, pero també té unes obligacions que ningú no
controla si es fan.
Per tant, jo pens que amb la proposició que vostes
proposen e1'una actuació conjunta de di verses conselleries pero tal de poeler-li treure un rendiment economic, a
part ele la seva conservació, neim que és molt encertat
i, per tant, com he dit abans, els donarem su port.
EL SR. PRESIDENT:
Gricies, Sr. Gomila_ Pel Grup PP-UM, el Sr. Coll
AI·les, té la paraula.

Gracies.
EL SR. COLL 1 AL·LES :
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta. Grup PSM
Barber, té la paraula.

EEM, el Sr. Gomila

EL SR. GOMILA I BARBER:
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup
Parlamentari e1el PSM i EEM sí que donara suport a aquesta
proposició no ele lIei, perque des del nostre grup entenem
que no basta que es faci la declaració ele bé el'interes cultural, sinó que a<;o ha d'implicar algunes actuacions pe!" part
del Govern de les Illes Balears, actuacions que s'han donat en
altres béns d'interes culturals, com és el Molí de Cas Comte
de Ciutadella, i que nosaltres creim que perfectament hi cap
una actuació al Pati de sa Lluna. Com molt bé ha dit el Sr.
GÓmez. va ser a instimcies del Consell Insular que va ser
declarat bé d'interes cultural per la Conselleria de Cultura,
el passat 29 d'abril del 93, i amb aquesta aprovació el Pati de
sa Lluna va assolir la categoria de monument i, per tant,
aquesta eleclaració implica que se J'lla de sotmetre a la legislació específica establerta per a aquests casos, que en aquests
moments encara és la L1ei 16/R5.

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. La proposició no de Ilei del Partit Socialista, sobre el Pati de sa
L1una c!'Alaior avui ens du a debatre aquí un tema
profuncl com és a Menorca la rehabilitació del gran
patrimoni historie, artístic, arqueologic, etnologic i
monumental que té aquesta illa. Jo no repetiré les bOIldats i les virtuts i els valors deIs claustre del convent ele
franciscans que amb el nostre inventari de protecció del
patrimoni cultural europeu ens diu que el claustre del
cOllvent de franciscans transformat en conjunt d'habitatges a rel de la desamortització, ( ... ) s'han modificat i
desfet gran part de les estructures inicials. El seu contillgut ha estat transformat per I'ús de l'habitatge. En el
tema del seu naixement sí que hi ha divergencia, cada
arquitecte hi diu la seva, aquí ens el posa del segle XVII, pero bé, a~o no és el que ens du aquí.
Va ser declarat , com ja s'ha dit , i jo repetiré també,
bé d'interes cultural, diél 29 de maig del 93, i és clar, a
Menorca tenim no tan soIs aquest edifici declarat monument, perque per fer una petita pinzellada del que tenim a conservélr i a rehabilitar, jo voldria dir que tenim
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31 torres de defensa, a I'illa de Menorca; a Ciutadella sol hi
ha 26 edificis singulars, 28 fa<;anes protegides a més d 'un
conjunt históric i artístic; a Alaior, a més d'a<;ó, tenen la
basílica paleocristiana de Son Bou, les coves prehistóriques
de Cales Coves, les runes de la torre d' E n Gaumés, la naveta
de Bibiac i la naveta de Rafel Rubí, i les cases consistorials
d'Alaior, a més del Patí de sa LIuna; el camí d'En Kane
també s'intenta que es declari BIC; a Ciutadella, com he dit,
hi ha tota aquesta zona histórica monumental, a més de la
naveta deIs Tudons, Son Carla, el Molí de Dalt, el barranc
d'AIgendar; a Ferreries hi ha les runes de Son Merce d'Aval!, el camí d ' En Kane; a Maó, hi ha la basílica paleocristiana de Fornals de Torrelló, les runes de Toletí, talaiot de
Torrelló, J'illa del Rei, la basílica paleocristiana, I'església de
Santa Maria, el convent de Sant Francesc, el LIatzareto , ... en
fi, jo cree que els cansaria, també hi ha en fase de declaració
de BIC el camÍ de Cavalls: a l Migjorn Gran ten e n el Molí
de I'Aigua de la Yall; a Sant Lluís, les coves de les Figueretes, a<;ó sense dir-Ios els 200 o 300 jaciments arqueologic que
tenim. Que vol dir a<;o?, qu e logica ment ni tot el pressupost,
tal vegada, ele la Comun itat, ens serviria per poder posar un
poc al dia el que a tots ens agrad aria, i amb a<;o sí que coin cidim tots plenament, qu e ens agradaria tenir-ho tot ben
rehabilitat.
Que fa e'l Govern balear, que fan les conselleries i que fa
el consell insular de cara a a<;o? En el consell insular tenim
el pla de fa<;anes, que juntament amb la Conselleria de
Cultura del Govern ba lear, el consell insular, ajuntaments , i
els particulars, anam rentant la cara, diria jo, als fronts de les
cases més importants deis carrers amb més significat historie
deIs pobles de Menorca. En el programa Leader també hi
varen poder incloure dues rehabilitacions molt costoses que
donaren un nou caire a dos jaciments tan importants com
són Son Carla i la basílica de Son Bou . Peró també voldríem dir que en aquest cas, COI11 que té un propietari particular, la Conselleria e1'Obres Públiques i Ordenació del Territori té un decret de dia 26 de maig on s'ofe reixen bones disponibilitats per poder-se acollir i hi ha unes ajudes molt grosses, fins i tot s'arriba a un 65% del cost financer de la inversió. La Conselleria d'lndústria, també té un decret de dia 10
de setembre del 92, on també hi ha unes ajudes per a construcció, ampliació i modernització d 'instal·lacions comercials.
Al Consell Insula r de Menorca se li ha encarregat un pla
pilot de turisme cultural a nivell nacional, on es contemplara
la rehab ilitació de molts d'aquests monuments citats anteriorment.
Per tant, en aquest punt tenim una coincidencia total, i és
que tots el que volem és rehabilitar, en aquest cas el Patí de
sa L1una i moltes altres coses. Per tant, amb aquest afany, ja
que tenim e l mateix pensament, el Grup PP voldria fer una
transacció i, en aquest cas, li donaríem la nostra ap rovació,
ja que tal com ve red actada amb els seus termes se'ns fa
impossi ble poder-li donar el nostre suport; no obstant a<;o,
si vo lguessin acceptar aquesta transacció , que ve a dir "el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear perque,
a través de les conse\leries de Cultura, Ed ucació i Esports,
lndústria i Co mer~, i Obres Públiques i Ordenació del Terri-

tori, i amb petició previa del propietari, inclogui en els
seus plans de rehabilitació mitjan<;ant els corresponents
convenis, en base als decrets dietats, el Pati de sa Lluna
d' Alaior, declarat bé el 'interes cultural".
També voldríem dir, per acabar, que ens crida 1'atenció, o ens hagués agradat més veure aquesta proposició no de lIei suportada en un projecte més ample, no
contemplant I'element, un sol monument en aquest cas,
sinó un pla que englobas altres coses i que li haguéssim
donat la mateixa atenció que donam a a<;o. Per tant,
oferim aquesta transacció per poder-Ji donar suport.
Moltes gracies.
EL SR. PRESlD E NT:
Gracies, Sr. Coll. Sr. Gómez
rep lica, té la paraula.

Arbona, en torn de

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA:
Gracies, Sr. Presiel ent. Bé, primer de tot anunciar el
nostre agraún ent al grup de l'E ntesa, al Sr. Bosco , que
ens hagin donat suport a aquesta proposició no de \lei,
i després dir que nosa ltres hem presetl1at aquesta proposició no de lIei perque ens estimam el nost\'e poble, Menorca, i més concretament, en el cas meu , el poble d' Alaior, i per a~o presenta m una proposició no ele lIei
concreta sobre un edifici tan important com és el Pati
de sa L1una, i entenem que a qualcú li sapiga greu que
aquest diputat presentí aquesta proposició no de lIei, ens
sap greu, perque creim que hem de presentar una proposició no de lIei sobre un tem a tan important i caelascú
en la seva consciencia fara el que voldra i pensara el
que voldra. A més, jo cree que en aquesta cambra no és
la primera vegada que es presenten proposicions no de
Ilei sobre temes puntuals, nosaltres creim que actu alment una de les prioritats que existeix damunt Menorca
és el Pati de sa L1una, i s'han dut altres temes importa nt
de Mallorca, el'Eivissa i de Formentera, i nosaltres creim
que és el moment, sobretot un poc en aquest caire que
hi ha sobre protecció del patrimoni , vam veure la proposició no ele \lei de protecció d 'areres urbanes, hem
vist l'esmena a la totalitat e1el Grup Popular sobre la L1ei
de patrimoni, i creim que és al Govern de la Comunitat
Autonoma a qui correspon coordinar totes les accions i
reco llir totes les ajudes que es puguin rebre d 'altres
administracions o eI'altres entitats.
Nosaltres vo lem agrair també al Grup Popular que
hagi vist amb bon ulls la idea que nosaltres volíem, que
el que nosa ltres volíem era que el Parlam en t es manifesti a favor de la recuperació i rehabilitació del Pati de sa
Lluna, e l text que nosaltres presenta m , ja ho he dit
aba ns, és un text que pot ser alterat, el que nosaltres
volíem era que. per unanimitat o almanco el maxim de
la Cambra hi votés a fav o r; el text que ens ha presentat
el Grup Popular. li co munic , que I'accepta m, pero jo hi
voldria afegir un segon punt, que el volia llegir per si hi
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estan d'acord, i volia manifestar que tal vegada és un error
d'aquest parlamentari que quan ha presentat el text inicial
s'ha deixat sense contemplar que hi ha altres administracions
que poden donar un ajut en la recuperació d'aquest edifici i
d 'altres, i em referesc a l' Administració europea, l' Administració estatal i la local, el Sr. Lluís Coll ha anunciat que el
eonselI insular hi té una partida destinada i, per suposat,
també al sector privat que pot estar interessat a formar part
en la recuperaeió d'aquests edifieis. Per tant, si el Sr. President m'ho permet, li faré arribar aquest texto Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Graeies, Sr. Gómez i Arbona. lntervencions en contrareplica? Sí, Sr. Peralta, té la paraula.
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta, Hi ha més intervencions? No.
Abans de passar a la votació, faré lectura del text de la
proposició no de Ilei que quedara instrumentat amb dos
punts, El primer diu: "El Parlament de les I1Ies Balears
insta el Govern balear perque a través de les conseIleries de Cultura, Educació i Esports, lndústria i Comerc; i
Obres Públiques i Ordenació del Territori, i amb la
petició previa del propietari, incIogui en els seus plans
de rehabilitació, mitjanc;ant els corresponents convenis
en base als decrets dictats, el Pati de sa Lluna d'Alaior,
declarat bé d 'interes cultural", El segon punt diria:
"AixÍ mateix, per a tal fi el Govern de la Comunitat
Autonoma recaptara la col,laboració de les administracions europea , estatal, local, així com del sector privat".

EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Gracies, Sr. President. Molt breument. Per dir que, bé, al
principi, amb el text alternatiu que ha presentat el Partit PP,
cree que té un caracter molt més ampli i que delimita 1110lt
més les coses, en definitiva I'únic que fa és dir el camí que
té I'actual propietat de I'edifici a seguir per accedir a aquestes ajudes, una cosa que qualsevol propietari particular pugui
fer. L'única cosa que volia remarcar és una qüestió: estic
totalment d'acord que hi ha hagut proposú~s aquí de lIocs en
.concret, possiblement aquest diputat que els parla també
n 'ha presentada alguna en alguna ocasió, pero que jo recordi
sempre s'ha referit o bé a un bé d'ús públic, quan s'ha tractat d'un monument de propietat pública, o bé s'ha referit a
un bé que tal vegada hi havia a una propietat privada pero
per a un ús exc1usivament d'equipament de caracter general
o de earaeter públic, En aquest cas, no és així, aquí mateix
s'ha dit, després d'explicar totes les vieissituds de l'edifici,
que aquest edifici té un propietari privat i que en treu unes
beneficis privats, siguin més o manco, pero que jo recordi,
allo, aquell edifici esta llogat, no tenc el cens d'Alaior, com
és natural, pero, que jo recordi, alla hi viuen aproximadament entre 15 i 20 famílies, que paguen un Iloguer, més
gros o més petit, al propietari, cada mes; i, en definitiva del
que parla m és de rehabilitar, de fer tota una acció concertada cruna serie de conselleries perque un propietari privat
rehabiliti, qui ens dóna garanties que aquesta propietat privada, una vega da estigui rehabilitada, no augmenta els lloguers,
no fa fora Ulla serie de persones per treure un major rendiment d'allo, una vegada que s'ha aconseguit aquesta rehabilitació, i fins i tOl a la proposició que aquí es presenta es
parla d'usos comercials, uns usos comercials impliquen un
beneficio Jo cree que aquestes qüestions no són qüestions que
ens posem a fer una coordinació i a posar en solfa, aquí, a
tates les conselIeries, per aconseguir aquesta rehabilitació per
arribar a aquest ús comercial. A ac;o em referia en concreto
Per tant, si hagués estat un altre caire d'equipament, un
altre caire d'edifici, totalment d'acord, per tant em sembla
molt assenyada la pro posta que fa el Grup PP i, en aquest
cas, com he dit, sí que li donarem suport, Gracies.

Puc considerar que queda aprovada per assentiment
aquesta proposició no de llei? Oueda, iclo, aprovada per
assentiment.
Esgotat l'ordre del dia, conclou aquesta sessió. Graeies a tots,
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