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1.1) Pregunta RGE núm. 4520/94, de I'Hble. Sr. Diputat 
Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a intervenció del Govern en la delimitació del 
domini públic litoral de Sant Josep de sa Talaia. 

EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, bones tardes a tots. comen<;a 
la sessió. El primer punt correspon, com és habitual, a pre
guntes. La primera és la 4520, del diputat Sr. Tur i Torres, 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a intervenció 
del Govern en la delimitació del domini públic litoral de 
Sant Josep de sa Talaia. Té la paraula el diputat Sr. Tur. 

Prec als diputats que s'asseguin als seus escons i guardin 
silenci, per favor. Sr. Tur ... 

EL SR. TUR 1 TORRES: 

Sr. President. Sr. Conseller d'Obres Públiques, re
centment el Govern ha publicat la convocatoria d'un 
concurs per a ['elaboració d'un estudi alternatiu a la 
delimitació proposada per la Direcció General de Ports 
i Costes, del Ministeri d'Obres Públiques, del do mini 
públic litoral del municipi de Sant Josep de sa Talaia; 
podríem saber quin és el moti u d 'aquesta convocatoria? 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tur. Té la paraula el conseIler Sr. Reus. 
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EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

Sr. President. Sr. Diputat, el Govern balear, d'acord amb 
els articles 12.2 de la Llei de costes i 20, 22 i 116 del regla
ment, es veu obligat a informar preceptivament de les delimi
tacions que fa Demarcació de Costes, quan no hi esta con
forme, li cap el dret, fent una interpretació sistematica i 
legítima del que marca el reglament quant a aportació de 
documentació que moti vi un pareixer contradictori, tant en 
nom de manifestar una discrepancia com també en la volun
tat de cooperar. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Tur? Té la paraula. 

EL SR. TUR I TORRES: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller. evidentment no 
discutim la facultat que té el Govern de la Comunitat Auto
noma d'informar d'aquesta delimitació, pero, en qualsevol 
cas, pensam que aquest és un funcionament molt anormal; 
es tracta de dues institucions públiques que en principi -
creim que no és discutible- han de compartir un mateix 
objectiu, que és defensar els interessos públic per damunt de 
tot. Per tant, si aixo és així, entenem que hi ha un estudi fet 
per tecnics competents, evidentment; hi ha una pro posta de 
delimitació realitzada que el Govern pot discutir, hi pot 
al·legar i pot propasar qualsevol alternativa que hi vulgui fer. 
Per tant, creim que és innecessari aquest estudi, fora que el 
que es pretengui sigui que amb sous públics d'aquesta comu
nitat autonoma es pretenguin defensar interessos privats, i 
vull recordar que en aquest municipi es troba un espai, ses 
Saline~ d 'Eivissa i Formentera, i demanam si el que es pre
tén és defensar els interessos públics o, amb sous públics, 
com die, defensar interessos privats en aquesta zona. Si aixo 
fos aixÍ, arribarÍem a la conclusió que en aquesta comunitat 
autonoma hi ha dues categories de ciutadans, els ciutadans de 
primera, als quals l' Administració pública els sufraga els 
documents que necessiten per debatre o discutir la proposta 
que fa l' Administració central o aquells ciutadans de segona 
que se'ls han de pagar de la seva butxaca. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tur. Té la paraula el Sr. Reus. 

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

Sr. President. Sr. Diputat, amb fons públics, el Govern 
balear el que intenta és marcar uns criteris clars respecte de 
I'ús del litoral, una franja on realment hi ha la incidencia del 
fenomen turístic, una franja que és on es desenvolupa el que 
és el nostre benestar. Pens que res més legítim que des del 
Govern intentem posar ordre i mesura en allo que qualque 
vegada creim que és una actuació desencertada per part de 

I'Estat. Recordi voste que tenim en conflicte avui en dia 
dues normes molt importants, que són el Pla d'ordena
ció del litoral i el Pla de ports esportius, respecte de 
nivell competencia!. El Govern balear respecta compe
tencies, pero pensam que l'opinió més fonamentada 
s'ha de posar damunt la taula per intentar defensar 
punts de vista legítims, que no prívats. Voldría escapar 
d 'aqueix esquema que sempre circula en aquesta cambra. 
Voste ha de pensar que avui en dia nosaltres hem fet 
delimitacions, analisis de delimitacions, a altres zones, 
com és a la platja de Son Bou, a Campos, hem fem a ses 
Salines i a molts altres 1I0cs. És a dir, no cerquin més 
raons que les que són, que són intentar trobar un criteri 
d'ordre que ens doni solució. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gra.cies, Sr. Conseller. 

1.2) Pregunta RGE núm. 4451/94, de I'Hble. Sr. Di
putat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, relativa a papereres a les estacions 
de tren. 

La segona pregunta és la 4451, del diputat Sr. Valen
tí Valenciano i López. relativa a papereres a les estaci
ons de tren. Té la paraula el Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Senyores diputades. senyors diputats. Sr. Conseller 
d 'Obres Públiques, no fa encara un any que tenim com
petencies en materia de ferrocarrils, jo ja sé que les 
cos~s no s'arreglen en un dia, pero sí que lIi faig aques
ta pregunta per assenyalar un problema amb el qual ens 
trobam i es troben els usuaris, és que a les estacions o a 
certes estacions, almenys fins la setmana passada, no hi 
havia papereres, aixo provocava que les vi es de tren i 
rails estiguin plens de papers, plens de Ilaunes, etc. Per 
tant, en aquest sentit, la intenció el'aquesta pregunta és 
només assenyalar aquesta deficiencia, jo sé que és una 
cosa bastant facil de solucionar, que en els pressuposts 
de I'any que ve hi ha partides importants d'inversió i 
m 'imagin que hi haura possibilitat de posar-hi remei. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus 
Beltran): 

Sr. President. Sr. Diputat, jo prenc nota d'aquest 
punt de vista i evidentment farem el possible per 
resoldre'l si hi ha qualque deficiencia. Gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.3) Pregunta RGE núm. 4521/94, de I'Hble. Sr. Diputat 
Víctor Tur i Ferrer, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a intervenció del Govern en la delimitació del 
domini públic litoral de Formentera. 

La tercera pregunta és la 4521, del Sr. Tur i Ferrer, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a intervenció del 
Govern en la delimitació del domini públic litoral de For
mentera. Té la paraula el Sr. Tur. 

EL SR. TUR 1 FERRER: 

Gracies Sr. President. Senyores i senyors diputats. Per 
que se'n gasta el Govern de la Comunitat en un estudi alter
natiu a la delimitació propasada per la Direcció General de 
Ports i Costes del litoral de I'illa de Formentera? Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tul'. Té la paraula el conseller Sr. Reus. 

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

Sr. President. Sr. Diputat, no vull repetir el que abans he 
exposat, només vull recordar que feim estudis alternatius a 
la platja de Son Bou, a Menorca; a Campos; a Formentera; 
a sa Canova, a Arta; a ses Salines, a Sant Josep; a Sóller; a 
Andratx i a Cala Murada, a Manacor. No és una acció que es 
concreti en un punt determinat, sinó que, com abans he dit, 
és una preven ció, una mesura d'ordre i un punt de vista que 
el Govern esta legitimat a expressar. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula, 
Sr. Tur? No. 

1.4) Pregunta RGE núm. 4461/94, de I'Hble. Sr. Diputat 
Antoni Sansó i Servera, de) Grup Parlamentari PSM i 
EEM, relativa a causes que impedeixen el traspas de funci
ons i de serveis en materia d 'espectades públics. 

La quarta "pregunta és la 4461, del diputat Antoni Sansó 
i Servera, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a 
causes que impedeixen el traspas de funcions i de serveis en 
materia de casinos, jocs i apostes. Té la paraula el Sr. Sansó 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Si ahir 
comen<;avem una serie de preguntes referides al traspas de 
funcions, avui hem de continuar amb aquestes preguntes, i 
la primera és: Quines són les causes que impedeixen aquest 
traspas deIs serveis de I'administració general de l'Estat a la 

Comunitat Autónoma, en materia de casinos, jocs 
aJXlstes? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sansó. té la paraula la consellera Sra. 
Cirer. 

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Cata
lina Cirer i Adrover): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Ahir ja es va parlar d'aquesta competencia quan es va 
fer al'lusió a les competencies en materia d'espectacles. 
El traspas en materia de casinos, jocs i apastes es nego
cia en I'actualitat de forma bilateral amb el Ministeri 
d'lnterior. De moment, no s'ha pogut arribar a un 
acord, ates que el ministeri no ha satisfet les posicions 
de la nostra comunitat autónoma, ja els avan<; que no 
només en tema economic; entre altre raons, s'ha d'es
mentar que la transferencia del joc presenta un punt 
d'respecial dificultat, ja els dic que per una part hi ha 
dificultat de tipus económic, i per I'altra, en la instru
mentació del sistema de seguiment i control de la infor
mació. S'hi manegen tota una serie de dades, tenim 
constancia que moltes vegades no hi ba registres actua
litzats com s'haurien d'actualizar, perque s'hi manegen 
molts de tipus de registres, bé sigui per maquines o per 
cliferents peces que funcionen, en el tema de joc, i, en 
qualsevol cas, les negociacions continuen s'espera que es 
puguin complir satisfactoriament, no sabem en quin 
termini de temps, pero esperam que sigui en breu 
temps. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Cirer. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Sansó? Té la paraula. 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Gracies, Sr. President. Torn a dir a la Sra. Cirer que, 
en tot cas, si aquestes negociacions continuen bloqueja
des, jo i he de dir, per part del nostre grup, que el nos
tre grup s'ofereix que duguin les propostes a aguest 
parlament i amb la for<;a d'aquest parlament tornem a 
negociar o tornem a demanar el que crec que per llei 
em pertoca. El nostre oferiment és perque si no els 
basta la pressió del Govern o del Grup PP, tornin a dur
ho al Parlament perque jo supos que el nostre grup 
estaria disposat a donar suport a aquesta proposta. 

EL SR. PRESIDENT; 

Gracies, Sr. Sansó. Vol tornar afer ús de la paraula, 
Sra Cirer? Té la paraula. 
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LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina 

Cirer i Adrover): 

Gracies, Sr. President. Només vul! agrair la predisposició 
que té el Sr. Sansó i els membres del seu grup i dir que per 
ventura aquesta és una de les competencies que conec més 
o és, de les que estan en via de traspas, en la que hem fet 
més incidencia o més estudis per part de la Consel!eria de 
Governació. No es que estiguin aturades, som a un punt 
d 'impasse, alla on nosaltres reclamam o exigim una serie de 
serveis o una serie de requisits que pare ix que l'Administra
ció central o el tv¡inisteri de l'Interior no esta de moment 
disposat a reconeixer, sí que els esta m estudiant per veure 
si hi pode m avan<;ar una passa més. Jo crec que sera factible 
perque no es demana res il'logic, són coses purament de 
funcionament perque puguem exercir aquesta competencia 
de la forma correcta. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Cirer. 

1.5) Pregunta RGE núm. 4452/94, de I'Hble. Sr. Diputat 
Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCI
ALISTA, relativa a inversions en protecció civil durant 
1993 i 1994 per prevenir efectes d~ pluges torrencials. 

La cinquena pregunta és la 4452, del Sr. Valenciano i 
López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a in
versions en protecció civil durant I'any 93 i I'any 94 per 
prevenir efectes de pluges torrencials. Té la paraula el Sr. 
Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Gracies, Sr. President. Senyores diputades, senyors dipu
tats. Sra. Consellera de Governació, fa unes setmanes aquest 
diputat li va fer una pregunta referent a les actuacions que 
havia dut a terme la se va conselleria els anys 93 i 94 en ma
teria de protecció civil, pel que feia referencia prevenir els 
possibles efectes de les pluges torrencials. La se va resposta va 
ser incompleta perque no feia referencia les inversions mate
rials o inversions en general que hi havien feto Per tant, es 
tracta que voste informi aquesta cambra de les inversions 
concretes i materialitzades que s'hi han feto Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: " 

Gracies, Sr. Valenciano. Té la paraula la consellera Sra. 
Cirer. 

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

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. 
Valenciano, m'agradaria recordar-li, i que ho tengués ciar, 
que del cos de Proteeció Civil d'aquesta comunitat autono
ma ... , que no és missió propia de Proteeeió Civil del Govern 
balear fer inversions reals en infraestructures per prevenir els 

efectes de les pluges torrencials. Les funcions propies de 
Protecció Civil, la missió concreta, són les de servei i la 
protecció de persones en cas d'emergencia. Les emer
gencies poden ser pluges, incendis, rescats o altre tipus 
de contingencia, pero no n'es missió propia fer una 
serie d'inversions en infraestructures per a la prevenció 
d'aquestes pluges torrencials. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Consellera. Vol tornar afer us de la 
paraula, Sr. Valenciano? Té la paraula. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sí, Sr. President, tal vegada per demanar empara al 
president, perque el que demana la pregunta són les 
inversions que hi ha efectuat el Govern, no parla de 
materia d'infraestructures, parla de materia de protecció 
civil, hi ha un subprograma de proteeeió civil i aquest 
diputat vol saber quines quanties ha invertit dintre d'a
quest programa deIs anys 93 i 94 la eonselleria, siguin 
del que siguin, jo no parl ni d'infraestructures ni de 
torrents, perque ja sé que els torrents formen part d 'una 
altra seceió pressupostaria i d 'una altra materia. Per 
tant, demanaria que es respongués al que demana exac
tament la pregunta. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Té la paraula la consellera 
Sra. Cirer. 

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Cata
lina Cirer i Adrover): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Li 
pue dir, Sr. Valenciano, que, entre els exercicis 93 i 94, 
la Conselleria de Governació, tant per prevenir els efec
tes de les possibles pluges torreneials, perque hem de 
recordar que la mateixa despesa es fa ver I'any 93 i no 
varem haver de posar en marxa cap pla d'emergencia, 
eom ha passat I'any 94, que s'ha hagut de posar en mar
xa el pla d'emergencia, tant per posar-lo en marxa -com 
ja dic-, per pal'liar els efectes d'aqueixes pluges, com per 
posar en marxa altres funcions, propies de Protecció 
Civil, bé siguin preven ti ves perque la labor preventiva 
també es funció propia de Protecció Civil, bé siguin 
d'actuació directa en el cas d'emergencia, I 'import total 
deIs exercicis 93 i 94 és de 43.811.049 pessetes, i s'ha 
fet, com ja li dic, sota dos aspeetes: el preventiu i el de 
la intervenció i manteniment. Aquestes accions preventi
ves han estat tant d'elaboració de plans d'emergencia 
front inundacions, rescats i altres contingencies, aplica
ció de mitjans de radiocomunicació als equips d'inter
venció, tot el seguiment i previsió meteorologica a tots 
els ajuntaments, consells insulars, bombers i policies 
locals per part del ( ... ), comunicats a premsa i a emisso
res locals, el servei de vint-i-quatre hores d'informació 
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al ciutada sobre meteorologia i estat de carreteres, s'ha dotat 
de mitjans de comunicació també tot el personal de Protec
ció Civil, com és de cerca-persones, que el tenen durant vint
i-quatre hores al dia, aixo també compren l'adquisició de 
divers material de rescat i equipament, I'edició i distribució 
de tríptics i posters referents a consells de precaució a dife
rents contingents, sobretot a pluges, vigilancia de torrents i 
carreteres, actuacions d 'informació, d 'ajuda i salvament als 
municipis afectats per les pluges, manteniment deis mitjans 
i recursos disponibles per a la intervenció i la constitució 
d 'un centre de coordinació operatiu; tot aixo tant pel que fa 
a pluges com a altres tipus d'actuacions. No les tenim dife
renciades, perque són una serie de compres de material 
d 'actuacions en plans concrets, no tenim diferenciat el que és 
per a una contingencia o per a l'altra. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Consellera. 

1.6) Pregunta RGE núm. 4519/94, de I'Hble. Sra. Diputa
da Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, relativa a intervenció del Govern en la deli
mitació del domini públic litoral d 'Arta. 

La sisena pregunta és la 4519, de la diputada Sra . Joana 
Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALIS
T A, relativa a intervenció del Govern en la delimitació del 
domini públic litoral d'Arta. Té la paraula la Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Incidim un poc en al tres dues 
preguntes que han fei altres companys del Grup Socialista. 
Voldríem saber si el conseller d 'Ordenació del Territori 
podria concretar un poc els motius de desacord pel quals la 
Comunitat Autonoma ha hagut de contractar una delimitació 
alternativa, proposada la delimitació general de ports i costes 
del Ministeri d'Obres Públiques, del domini públic litoral al 
municipi d'Arta. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gra.cies, Sra. Barceló. té la paraula el conseller Sr. Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES IORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

Sr. President. Sra. Diputada, pens que ja hem contestat 
aqueixa pregunta. No obstant aixo, reproduiré el que ja he 
dit: No estam d 'acord amb la delimitació que ha fet ( ... ) 
l'Estat i proposam una visió alternativa del tema. els estudis 
es fan de forma molt seriosa, de fomra que no s'hi vegi que 
és un criteri o un capritx. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula, 
Sra. Barceló .? Té la paraula. 

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Jo crec que es comen~a a 
aclarir un poc la cosa. D'entrada, li assenyalaré que ( .. ) 
com a resposta a aquesta pregunta no és un problema 
de competencies entre dues administracions; de fet, la 
Comunitat Autonoma en cap moment ha qüestionat que 
la competencia d'aprovació d'aquestes delimitacions fos 
per part de I'Estat. Jo crec -i com ha assenyalat a una 
altra res posta- que és un problema de desacord, i con
cretament el conseller, encara que no ens ha concretat 
els punts de desacord específics, perque han comanat 
certes delimitacions i no altres, i concretament li dema
naven els punts de desacord amb aquesta delimitació que 
ha presentat costes i a la qual vostes traben que s'ha de 
presentar una d 'alternativa, se 'ns ha assenyalat que els 
motius de desacord ( .. . ) una pugna entre uns interessos 
turístics i uns interessos públics. Hem de recordar al Sr. 
Conseller, per una banda, que creim que aquests dos 
interessos no tenen per que ser incompatibles; sí que és 
incompatible -cosa que ens preocuparia- que a través 
d'aquestes propostes alternatives es volgués, en contra 
deis interessos públics el'una ampla delimitació, defensar 
i pagar, per part de la Conselleria d'Obres Públiques, 
delimitacions més restrictives respecte deis drets públics 
i que defensessin uns interessos individuals o particulars. 
A~o és-el que vertaderament no entendríem, per que 
el Govern gasta doblers públics en defensar uns interes
sos privats, que no turístics, perque els turístics amb els 
públics no tenen per que ser incompatibles, són incom
patibles els interessos privats de delimitacions front a 
unes propostes d 'espai públic que vénen de costes, i aºo 
és el que vertaderament ens preocupa, i més quan no 
s'especifiquen les respostes exactes. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Té la paraula el conseller Sr. 
Reus. 

EL SR. CONSELLER O'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus 
BeItran ): 

Sr. President. Sra. Diputada, voste i els seus com
panys m 'han demanat per que gasta el Govern de la 
Comunitat Autonoma doblers~n fer estudis de delimita
ció alternatius, no per que fem aquests estudis, és per
que hi ha discrepancies amb la visió de l'Estat quant a 
incidencia de plenamar, quant a reserves de domini, 
quant a defensa de domini públic; són punts de vista 
distints on també hi ha un conflicte de qüestions compe
tencials, i el Govern no actua, senyora meya -no digui 
absurds-, en defensa d 'interessos privats, actua en defen
sa d'una visió territorial ben definida, ben clara; pensam, 
ben igual ho pensen, per exemple, autonomies com 
Múrcia, Catalunya o Valencia, que el Govern central hi 
actua de form a inadequada, únicament aixo. Per favor, 
abancloni aquest tipus de discurs perque estan cons-
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tantment fent imputacions falses que només duen a engany 
i a maledicencia. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.7) Pregunta RGE núm. 3840/94, de I'Hble. Sr. Diputat 
Joan B. Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM i 
EEM, relativa a causes que impedeixen el traspas de funci
ons i de serveis en materia de gestió de les prestacions i 
serveis socials del sistema de la Seguretat Social: Inserso. 

La setena pregunta és la 3840, del diputat Sr. ,loan Go
mila i Barber, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa 
a causes que impedeixen el traspas de funcions i de serveis 
en materia de gestió de les prestacions i serveis socials del 
sistema de la Seguretat Social: lnserso. Té la paraula el Sr. 
Gomila. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President. Malgrat aquest parlament ja es va 
manifestar en I'incompliment del pacte autonómic, així i tot, 
al nostre grup ens agradaria saber si hi ha cap tipus de pro
blema perque la nostra comunitat autónoma tengui la gestió 
de les prestacions i serveis socials del sistema de la Seguretat 
Social, és a dir, de l'Inserso. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Té la paraula la consellera Sra. Ci
rer. 

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

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El 
traspas de I'lnserso s'ha comen¡;at a negociar de forma bila
teral fa relativament poc temps. En un principi, les negocia
cions multilaterals van experimentar problemes ja que practi
cament, quan es varen reunir totes les comunitats autónomes 
amb el Govern central, les comunitats autónomes rebutjaren 
el sistema de finan¡;ament propasat per I'institut. Per tant, 
aixó va fer que es produís un retard en la negociació. Actu
alment pareix que hi a una petita lJum o una petita porta 
aberta. De moment, l'Insersa ha donat una certa marxa enre
ra als seus plantejaments inicials i se'ls replanteja una mica 
en funció de les demandes de les comunitats autónomes. Per 
altra banda, la negociació d'aqueixa transferencia, sense dir 
que sigui més difícil que les altres, és realment i tecnica
ment molt més dificultosa que altres transferencies que es 
puguin plantejar. En aquest moment es treballa en els dife
rents vessants d'aquest traspas, peró per haver comen¡;at la 
negociació més tard i per conflicte (oo.) de dificultats entre 
comunitats i Govern central, la marxa de la negociació no 
esta tan endavant com en altres competencies. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Cirer. Vol, tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Gomila? Té la paraula. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President. Sra. Consellera, el nostre 
grup, en el seu moment, ja va criticar que les negociaci
ons s'haguessin de dur a devuit bandes, per desset auto
no mies i l'Estat central, i voste ara ens acaba de dir que 
es negocia bilateralment el tema de I'lnseerso. Nosaltres 
creim que a¡;ó podria ser una passa endavant, peró més 
endavant ens diu que esta en una situació de més difi
cultat que moltes altres competencies, no n 'acabam 
d'entendre per que, si s'aconsegueix negociar-la bilate
ralment, cosa que sembla que hauria d 'afavorir el tras
pas d 'aquesta competencia, i després resulta que és una 
de les que hi tenen més dificultats. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Vol tornar afer ús de la paraula 
la consellera Sra. Cirer? Té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Cata
lina Cirer i Adrover): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Se'n va produir un retard inicial pel feL., perque si les 
negociacions multilaterals haguessin donat bon fruit i 
bon resultat, la cosa hauria estat més avan¡;ada. Des del 
moment en que es va tornar emera, hem hagut de plan
tejar una serie de reunions bilaterals, aixó vol dir que 
s'ha hagut de replantejar tant l' Administració central el 
seu plantejament inicial, en fer cas als requeriments que 
feia aquesta comunitat autónoma, i per tant, aixó vol dir 
que s'ha endarrerit aquesta passa. Jo crec que s'avan¡;ara 
-o el Govern creim que s'avan¡;ara- molt més, com 
voste bé ha matisat, en aquestes converses bilaterals, 
peró és el procés inicial el que s'ha anat retardant, la 
qual cosa no vol dir que amb aquestes reunions bilaterals 
no puguem arribar a un acord molt més profitós o molt 
més sensat que el que haguessin estat les reunions, com 
voste ha dit, a devuit bandes, perque eren molt més 
complicades, alla on no s'aconseguien posar d'acord les 
comunitats autónomes entre si ni cap comunitat autóno
ma amb l'Estat central, ni l'Estat central amb ningú. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Consellera. 

1.8) Pregunta RGE núm. 3834/94, de I'Hble. Sra. 
Diputada Maria Antonia Vadell i Ferrer, del Grup 
Parlamentari PSM i EEM, relativa a causes que impe
deixen el traspas de funcions i de serveis en materia de 
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cooperatives i de mutualitats no integrad es dins el sistema 
de la Seguretat Social. 

La vuitena pregunta és la 3834, de la diputada Sra. Vadell 
i Ferrer, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a cau
ses que impedeixen el traspas de funcions i de serveis en 
materia de cooperatives i de mutualitats no integrad es dins 
el sistema de la Seguretat Socia!. Té la paraula la Sra. Vadel!. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Continuant amb aquesta bateria de 
preguntes referides al traspas de competencies, en aquest cas 
demanarÍem si hi ha qualque impediment greu que faci que 
es retardi quasi quasi indefinidament el traspas de competen
cies en materia de cooperatives i de mutualitats no integra
des dins el sistema de la Seguretat Social. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadel!. Té la paraula la conselJera Sra. Ci
rer. 

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

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats . Vol
dríem matisar que la transferencia en materia de cooperati
ves i de mutualitats no integrades en la Seguretat Social no 
formen part d'un mateix paquet a transferir. S'han disgrega
des en dos paquets diferents: Per una banda, la transferencia 
en mutualitats no comporta cap problema en especial, si bé 
no podran ser transferides fíns que es puguí arribar a acords 
amb la resta de transferencies del paquet actualment en 
negociació; pel que fa al traspas de cooperatives, aquest esta· 
integrat dins el marc més ample de transferencia i execució 
de la legislació laboral, també anomenada Transferencia i 
trebalJ, que es troba actualment en negociació. Si bé tots els 
representants de Balears hem manifestat que no tenÍem 
inconvenient en assolir amb caracter previ la transferencia 
de cooperatives, el que és cert és que les ponencies multila
terals de I'Administració de l'Estat i altres comunitats auto
nomes cregueren més aportó integrar-la dins el marc més 
ample de trebalJ, i per tant, no s'hi va arribar a un consenso 
Griicies. 

EL SR. PRESIDENT: 
'. 

Gracies, Sra. Cirer. Vol tornar afer ús de la paraula, Sra. 
Vadell? Té la paraula. 

LA SRA V ADELL 1 FERRER: 

Sí, Sr. President. Sra. Consellera, el que veu el nostre 
grup, aixÍ es van contestant aquestes preguntes, és que pa
reix que el Pacte Autonomic havia de ser tot el món, i resul
ta que, al final, haura estat molt poca cosa. Nosaltres dema
naríem que s'intentas refer aquest pacte autonomic de la 
manera que fos possible perque l'autonomia nostra esta a les 

primeres passes, com aquell que diu; després de cinc 
anys de ja tenir dret a assolir totes Is competencies, 
segons I'article 151, resulta que estam molt endarrerits. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadel!. Vol tornar afer ús de la parau
la, Sra. Cirer? Té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Cata
lina Cirer i Adrover): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
La voluntat expressa d'aquest govern és d'anar assumint 
totes i cada una de les competencies que ens pertoquin, 
tant de bo que es pogués fer en els terminis preesta
blerts i complir tota la normativa vigent. Veim que es 
produeix a les diferents relacions una problematica 
moltes que moltes de vegades escapa al que és la nostra 
voluntat, pero, per part d'aquest govern, sí que els 
volíem manifestar la tranquil 'litat i la seguretat que som 
els primers interessats en poder assolir tota una serie de 
competencies , que , com dic, ens pertoquen , pero sí que 
les volem assolir amb una serie de garanties, que podran 
ser executades per part d'aquesta comunitat, per part 
d'aquest govern , aixÍ com pertoca tambe. Griicies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Cirer. 

1.9) Pregunta RGE núm. 3835/94, de l'Hble. Sra. 
Diputada Maria Antonia Vadell i FeFrer, del Grup 
Parlamentari PSM i EEM, relativa a causes que impe
deixen el traspas de funcions i de serveis en materia 
d'execució de la legislació laboral. 

La novena pregunta és la 3835, de la Sra. Vadell, 
relativa a causes que impedeixen el traspas de funcions 
i de serveis en materia d'execució de la legislació labo
ral. Té la paraula la Sra. Vadell. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. El mateix plantejament en 
qüestió deIs traspas de competencies en legislació labo
ral. Gnlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. Té la paraula la canse llera Sra. 
Cirer. 

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Cata
lina Cirer i Adrover): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats . 
La transferencia d ' execució de la legislació laboral s 'ha 
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oberta fa molt poc temps. La primera documentació per part 
de l' Administració de l'Estat va arribar fa molt poc a ls dis
tintes comunitats autonomes i, a mes, s'hi ha produH recep
ció d 'informacions que, per omissions i altres circumstancies, 
( ... ) la informació anterior; o sigui, que varen enviar una 
documentació que no estava completa o bé diferents aspectes 
que contenia aquesta informació s'han modificat per d'altres. 
Per tant, es pot dir que es troba actualment en estudi per 
part de l'Administració de la Comunitat Autonoma i que el 
procés a seguir sera el mateix que a les altres transferencies 
i seguira el mateix curs normal. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Cirer. Vol tornar a fer ús de la paraula, Sra. 
VadeJl? No. 

1.10) RGE núm. 3836/94, de l'Hble. Sr. Diputat Ramon 
Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa 
a causes que impedeixen el traspas de funcions i de serveis 
en materia de salvament marítimo 

La desena i darrera pregunta és la 3836, del diputat Sr. 
Orfila i Pons, del Grup PSM i EEM, relativa a causes que 
impedeixen el traspas de funcions i de serveis en materia de 
salvament marítimo Té la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Al nostre grup li fa la sensació, i 
ho ma manifestat així moltes vegades, que el Pacte Autono
mic, que es va signar fa un any, ha estat més un bluf que una 
altra cosa, és així perque la lentitud ... , primera, a la curtedat 
de les competencies que ampliava l'Estatut d'Autonomia s'ha 
unit una certa tendencia per part del Govern de l'Estat i 
també del Govern de les lIles de negociar de forma lentíssi
ma el traspas de competencies, aixo s'ha vist en les deu 
preguntes que hem presentat referides a diferents funcions 
i serveis que estan en aguest moment en tramitació o en 
debat per si es traspassen a la Comunitat Autonoma. La 
darrera fa referencia a salvament marítim, segons I'article 
12.16, de rEtatut d'Autonomia, i li tornam a demanar: Oui
nes són les causes que impedeixen aquest traspas de funcions 
i serveis i si voste no pensa també que, d 'alguna forma, a¡;o 
demostra que realment aquest pacte autonomic ha estat un 
bluf? 

EL SR. PRESIDENT: ". 

Gracies, Sr. Orfila. Té la paraula la consellera Sra. Cirer. 

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

Gracies, Sr. President. Sen yo res i senyors diputats. No 
entraré a valorar el que consider o no com a pacte autono
mic, em limitaré a contestar la pregunta que m'ha formulat 
aguest diputat. em sap greu haver de contestar les preguntes. 
A mesura que es feien, pareixia que hi posaven més grau de 

dificultat i que la transferencia estava en pitjor situació, 
com passa en aquest cas, ja ho veura per la resposta gue 
!i'n donaré. ( ... ) estat a la inversa, que cada vegada 
m'hagués demanat, i miri, és a les portes i dema mateix 
sera aquí. 

Aquest traspas de salvament marítim -i veura que 
no tot és per culpa nostra- és una exigencia d'aqusta 
comunitat autonoma. Pens que en ( ... ) traspassos de la 
Direcció General de Cooperació Territorial del Ministeri 
d' Administracions Públiques figura en el darrer paquet 
de transferencies negociades, i per tant -i em costa haver 
de dir-li-ho- no s'han considerades les negociacions ni 
bilaterals ni multilaterals, O sigui, que estam pitjor que 
com Ji havia explicat abans. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Cirer. Vol tornar afer ús de la paraula, 
Sr. Orfila? 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sí, Sr. President, gracies. Més malament, impossible; 
per tant, Sra. Consellera, ni n 'han comen¡;at a parlar. 
Bé, a¡;o ens refor¡;a en la nostra posició, en la posició 
que hem defensat, el Pacte Autonomic no convenia a la 
nostra comunitat autonoma, no representava un avan¡; 
real, més encara sembla va la renúncia -i ha esta un poc 
així- que s 'arribés a tramitar la reforma de l'Estatut 
d'Autonomia que el Parlament de les IIles Balears va 
aprovar sense cap vot en contra 1 'any 1991. Per tant, 
una valoració negativa, i la n'han de fer for¡;osament. 

La cosa que hi hem trobat a faltar, Sra. Consellera i 
representant del Govern en aquest moment, ha estat que 
el Govern de la Comunitat Autonoma, davant tanta 
dificultat, davant tant d'entrebanc com es trobava a 
!'hora de negociar aquests traspassos de competencies, 
no hagi acudit al Parlament per iniciativa propia amb 
una ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Orfila, jo no puc consentir de cap de les maneres 
que a una pregunta relativa a causes que impedeixen el 
traspas de funcions i de serveis en materia de salvament 
marítim es faci tot un debat sobre el Pacte Autonómic. 
Jo crec que a vegades ens passam, i realment, a una 
pregunta, un pot consentir que hi hagi un debat, ara, 
que hi hagi un debat més general, pero vint vegades 
més general que el que és la pregunta en concret, no ho 
puc admetre, Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Em cenyiré a la pregunta, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT: 

No, Sr. Orfila, no l'hi permet. Cenyeixi's en concret a la 
qüestió. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

A la pregunta. 

EL SR. PRESIDENT: 

A la pregunta escarida, com en diu el Reglament; a més, 
diu escarida. Continui', Sr. Orfila, a la pregunta escarida. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sí, Sr. President. La pregunta és ben clara, entre les 
causes que impedeixen el traspas, nosaltres entenem que hi 
ha una lentitud en el procés de negociació i una manca de 
capacitat incisiva per part del Govern de la Comunitat Autó
noma. Davant una qüestió com aquesta, entenem que el 
Govern hauria de ser capac; d'acudir al Parlament amb una 
comunicació per explicar a la cambra de sobirania popular 
quines són aquestes dificultats i recaptar el suport de tota la 
cambra. Ae;ó és el que demanam del Govern i li demanam 
si estan disposats a fer-ho, i els instam que ho facin. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Té la paraula la consellera Sra. Cirer. 

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNAC¡Ó (Catalina 
Cirer i Adrover): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En 
nom del Govern, recollim totes les ( ... ) que fa el diputat Sr. 
Orfila i totes les valoracions que fa també del Pacte Autono
mic, i no passi pena que ho tendrem en compte per a totes 
les actuacions que pensem dur endavant per tot el que fa 
referencia a traspassos de competencies. 

Torn a repetir que la voluntat expressa del Govern és 
anar assumint tot alió que ens pertoqui i poder-ho dur enda
vant de la millor manera possible per als habitants d'aquesta 
comunitat. Griicies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Cirer. 

11.1) Proposició no de llei RGE núm. 1115/94, presentada 
pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a indemnitza
dons per expropiacions de terrenys de I'autopista Palma
Inca. 

Passam al segon punt, que correspon a proposicions no de 
lIei, hi veurem en primer lloc la 1115, presentada pel Grup 
PSM i EEM ... 

Prec silenci als diputats, per favor. 

... relativa a indemnitzacions per expropiacions de 
terrenys de I'autopista Palma-Inca. Té la paraula, pel 
grup proposant, el diputat Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Griicies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Serem molt breus, i no perque la importancia de la 
pregunta ho requereixi, sinó perque és un tema prou 
debatut. De fet, el nostre grup va plantejar la retirada 
d 'aquesta proposició no de llei quan va ser debatuda 
amb més generalitat just fa quinze dies, concretament 
dia 19 d 'octubre, i aquests dies, durant la tramitació deis 
pressuposts, ho venim discutint amb motiu de la presen
tació de distintes esmenes que insten el Govern afer 
efectius els pagaments produtts per les expropiacions de 
carreteres, pero hem decidit no retirar aquesta proposi
ció no de lIei, no només aixó, sinó que si els mecanis
mes parlamentaris, si el Reglament del Parlament, ens 
permetessin que cada dia plantejassim aquesta qüestió 
en el Parlament ho faríem cada dia; si poguéssim ser 
una busca dins I'ull del Govern, seríem una busca dins 
I'ull del Govern, perque no hi ha dret al que fa el Go
vern amb el no pagament de les expropiacions de carre
tere~. No hi ha res pitjor, no hi pot haver res pitjor per 
él un govern, no pot cometre falta més greu que expro
piar un bé d'un particular, tal vegada ('única finca que 
té una persona, destrossar un patrimoni i passar anys i 
més anys i més anys sense pagar el que deu. Aixó és 
inadmissible des de tot punt de vista. 

Senyores i senyors diputats, no repetirem les xifres 
que se'n donarem fa quinze dies. Des del 87, 775 mili
ons de pessetes, que s'han anat incrementant any rera 
any i que arriben a la xifra de 4.500 milions de pessetes 
més els interessos. Aixo no es pot tolerar. Si poguéssim, 
cada dia insistiríem perque es fessin efectius aquests 
pagaments. 

Senyores i senyors diputats, el president Cañellas va 
dir no fa gaire que érem la comunitat autonoma millor 
d'Espanya, i els ciutadans que des de l'any 87 se'ls ha 
expropiat una finca deuen pensar que l'Administració de 
la Comunitat Autónoma de les IIIes Balears és la millor 
d'Espanya?, ho deuen penSiH, que també som la millor 
administració d'Espanya? o al contrari, hauríem d'haver 
afirmat que els ciutadans de les IlIes Balears són els més 
bons al'lots de tot l'Estat espanyol? Perque, realment, 
no arribar, no passar a majors, en la situació que ha 
prodult el Govern, amb la indefensió en que es troben 
els propietaris de les finques que des de l'any 87 en 
varen ser expropiats i que encara no els han pagades les 
quantitats que els deuen, realment és que som molt bons 
al'lots, tenim uns ciutadans exemplars, massa exemplars 
i tot, perque, realment, aquesta situació cree que es 
tolera gracies al caracter de les persones d 'aquestes illes. 
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No em volía allargar tant, volia ser molt breu en aquest 
tema i el més contundent possible, pero encara vull aprofitar 
una mica més, ja que avui no se'ns encén la bombeta. Enca
ra es dóna, de cada vegada més poc -escolti bé, Sr. Cañellas
que molts de militants del seu partit a les campanyes electo
rals, principalment als pobles de la Mallorca profunda -enca
ra hi tenim Mallorca profunda-, basen la seva campanya 
electoral especialment en la gent que encara té por de les 
situacions del passat i els diuen: No voteu les esquerres, no 
voteu les esquerres, que us prendran les finques. Encara n 'hi 
ha algun que ho diu, aixo, i n'hi ha testimonis. La dreta no 
pren les finques, pero les expropia i no les paga, des de l'any 
87, expropia i no paga, i en prenguin bona nota, d'aixo, en 
prenguin bona nota i quan facin campanya electoral alguns 
d 'aquests militants que també utilitzin aquestes expressions. 

Senyores i senyors del Govern, paguin el que deuen, 
paguin el que deuen perque la terra és sagrada, la terra, en 
aquestes illes, és sagrada, paguin el que deuen. Sr. Cañellas, 
pagui el que deu als expropiats per les carreteres. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari MIXT, Sr. 
Pascual, té la paraula. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Anun
ciam el vot favorable almanco de quatre cinquenes parts del 
Grup Parlamentari Mixt a aquesta proposició no de llei, i ho 
anunciam en coherencia amb una esmena que hem fet preci
sament als pressuposts generals, que ha estat aprovada en 
ponencia i que no sabe m si sera aprovada en comissió, no ho 
sabem encara, d'un increment de les partides per pagar les 
indemnitzacions de prop de 700 milions de pessetes, provi
nents d'unes partides que ja explicarem quines són en els 
pressuposts, pero el que és important és que s'acceleri el 
pagament de les expropiacions, no només els de ['autopista 
Palma-Inca, sinó els de totes les que s'hi han fetes evi
dentment. 

Aquí, a aqueixa concreta votarem que sí, pero evi
dentment estam perque es paguin tates, que s'accelerin tam
bé les de Menorca i les d 'Eivissa, no només les de Mallorca, 
sinó totes. Per tant, hi donarem suport, com he anunciat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari SOCIALIS
T A, Sra. Barceló, té la paraula. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Senyores diputades i senyors dipu
tats. Per la seva proposta, val la pena tornar a sortir i tornar 
a incidir-hi, i no és cert que tot estigui dit en el tema de les 
expropiacions. Potser en el tema de les expropiacions fa falta 
que encara es digui aquÍ el més important, que és per que 

el Govern es nega a pagar el deute que té. Primerament, 
per que ha esta capa~ d 'arribar al deute existent, 2.900 
milions de pessetes més 1.600 milions de pessetes en 
interessos per no pagar aquells. Pero no només la crea
ció d'aquest deute, si no, a més, que encara no hem 
escoltat res, res, que sigui capa~ de justificar perque es 
nega a pagar aquest deute, més quan dins una tramitació 
del pressupost, com la que realitzam aquests dies, tro
bam despeses vertaderament i totalment injustificables, 
quan el Govern té el deute de prop de 5.000 milions 
amb petits propietaris. 

I parlen de noves seus de la Conselleria d'Obres 
Públiques i Ordenació del Territori, amb xifres vertade
rament astronomiques que ajudarien evidentment a 
pagar bona part del deute que el propi Govern té amb 
els ciutadans, pero, evidentment, pagar el deute als 
ciutadans no és, ni s'hi fa a prop, el més prioritari per 
al Govern. La veritat és que es fa molt difícil entendre 
pels ciutadans per que el Govern es nega a pagar, i ha 
hem de dir aixÍ, negar-se a pagar, i a la vegada aquÍ 
se'ns assenyala que cap deIs expedients d'expropiació, i 
no estan afrontats de dir-ho, s'ha fet pel procediment 
normal, s'hi ha emprat sempre el procediment d'urgen
cia, aquest procediment que permet al Govern expropi
ar, ocupar i no pagar, un procés estrictament excepcjo
nal a la lIei, i I'excusa d'a~o ens pensavem qué era la 
urgencia de fer la carretera, pero no, se'ns ha confirmat, 
en repassar els diaris de sessions, hi queda perfectament 
ciar, que s 'utilitza el sistema d 'urgencia perque els pro
jectes sempre es modifiquen. Aquest és l'únic motiu. És 
a dir, utilitzen un sistema per no pagar els ciutadans 

. amb l'excusa que els projectes sempre es modifiquen, no 
perque ni tan sois sigui urgent fer la carretera i, evi
dentment, molt manco urgent pagar els expropiats, pero, 
evidentment, el que no és admissible i sana a excusa 
barata és el fet que s'utilitzi el sistema d'urgencia, és a 
dir, que es justifiqui que no es paguen els deutes als 
ciutadans en el moment de fer l'expropiació, que no es 
fa per a~o, perque, qua n s'acaba la carretera, aquests 
deutes tampoc no es paguen. Les xifres que van donar fa 
quinze dies i que hem repetit avui, han deixar ciar que 
tot són obres acabades o iniciades des de fa més de deu 
mesas, no n 'hi ha cap que estigui en tramit, i aquestes 
són les xifres, tot obres acabad es o obres iniciades des de 
fa deu mesas, quan la Llei d 'expropiacions assenyala 
clarament que als sis mesos ja es comencen a comptar 
interessos perque ja teoricament s'havia d'haver produi't 
aquest pagament. 

1 així estam, no es paguen, s'ocupa sense pagar, es 
dóna l'excusa que els projectes no quadren pero, una 
vegada feta la carretera, que és una vegada que el pro
jecte esta tancat, continuen sense pagar; a~o, sí conti
nuen invertint en altres coses més luxases; en seus, 
for~a quantitat de doblers, i els propietaris que espavilin; 
ells senzillament no paguen, i acto és totalment rebutja
ble. Estan jugant amb els interessos deis ciutadans i amb 
els interessos de la despesa púbica, perque és totalment 
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impresentable que es paguin 1.600 milions de pessetes en 
interessos quan no feia cap falta que s 'hi paguessin. Gracies, 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Té la paraula el Sr. González 
Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. yo rogaría a la presidencia que se 
leyera el texto concreto de la proposición no de ley que 
estamos tratando, porque no sé si estoy correctamente situa
do en el orden del día. 

EL SR, PRESIDENT: 

Sí, Sr. González i Ortea. Sr. Moll, per favor, pot fer lec
tura del text de la proposició no de lIei? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 

"El Parlament de les IlIes Balears insta el Govern de la 
Comunitat f\utonoma afer efectives les indemnitzacions per 
expropiacions ele terrenys ele l'autopista Palma-Inca en un 
termini maxim de tres mesas." 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moll. Té la paraula, Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y sei'iores diputados. La 
proposición no de ley, por raro que parece, efectivamente es 
la que venía señalada en el orden del día y la que yo tenía 
aquí, que dice textualmente que se paguen las expropiacio
nes de la autopista de Inca en un plazo de tres meses, no dice 
de qué tramo de la autopista de Inca, no dice qué clase de 
expropiaciones, no dice nada más, y el grupo que la presenta 
y el portavoz, concretamente, quien la firma, sale aquí nos 
hace un alarde de demagogia a la que nos tiene acostumbra
dos en temas similares y nos habla de que se pague, en fin, 
se refiere al ]-4residente y a lo que tiene que pagar el presi
dente. Yo me vaya referir concreta y estrictamente a lo que 
dice la proposición, porque yo suelo escuchar con atención 
lo que dicen los otros portavoces cuando me toca intervenir 
y tomar algunas notas, pero les puedo enseñar el papel, las 
tengo en blanco, no he podido tomar ninguna nota que se 
refiera en concreto a eso. 

La autopista de Palma a Inca, autopista central, tiene, 
consta, de tres tramos. El primer tramo, que fue inaugurado 
allá por los años ochenta, el Palma-Marratxí, del cual se 
pagaron 472.332.327 pesetas de expropiaciones, todo comple
to; el segundo tramo, Marratxí-Consell, en el cual se pagó, 

naturalmente antes de la ocupación, les ahorro a ustedes 
el proceso porque está en el Diario de Sesiones, lo discu
timos hace poco y traté de explicarles cómo funcionaba 
esto. Pues como digo, en el proceso de ocupación de 
indemnización previa se pagaron 47.910.936 pesetas. Los 
justiprecios que se han realizado hasta la fecha suponen 
55.065.063 pesetas en el término municipal de Marrat
xí, cuyo pago se efectuará -está ya librado y convocadas 
las personas afectadas- el día 24 de noviembre de este 
ai1o, es decir, la semana que viene. Están, de mutuo 
acuerdo, firmado con posterioridad este primer expe
diente, 16.042.156 pesetas y queda un montante, imposi
ble en este momento de cifrar, de personas que no acep
tan el justiprecio y que, por consiguiente, hacen su valo
ración, elevan su valoración al Jurado Provincial de 
Expropiación; el tiempo que tarda el Jurado Provincial 
de Expropiación en examinar esos expedientes y ver si 
efectivamente hay que pagarlos o no, esta cámara no lo 
puede fijar, ni entres meses ni en seis, le resulta imposi
ble, 

El término de Santa María, cuya previsión de pago 
está prevista también este año, tiene, con justiprecio 
firmado, 46.475.463 pesetas. Está pendiente también un 
grupo de gente, algunos de los cuales van firmando, 
porque los expedientes de expropiación o los expedien
tes de justiprecio se van haciendo muchas veces por 
aproximaciones sucesivas, de tal manera que cuando 
firma un número razonable de gente se considera que se 
ha llegado a un precio y se hace un expediente, se man
da el expediente y ese expediente después se paga, y hay 
una serie de personas que duda, discuten o consultan o 
exponen cosas a la Administración, ponen de manifiesto 
errores aparentes de la Administració'n o por lo menos 
temas que hay que discutir, esos también están, como 
digo, pendientes, Si no se consigue firmar el justiprecio 
pasarán al juzgado provincial de expropiación y even
tualmente, si no están de acuerdo con la valoración que 
haga el Jurado Provincial de Expropiación, pasarán a los 
tribunales ordinarios, a los contenciosos administrativos, 
con lo cual pueden estar el tiempo que los tribunales, 
incluido el Supremo, decidan, quizá ai1os, eso no lo 
podemos saber ni tampoco está en las posibilidades de 
esta cámara fijarlo. Por consiguiente, tampoco eso puede 
pagarse. 

Finalmente, del término municipal de Consell hay 
21.443.323 pesetas ya justipreciadas, ya acordadas, la 
gente todavía no está citada, esperemos que se cite 
pronto. Esa cantidad, por ejemplo, sí que puede entrar 
en una proposición en que se dice: Los justiprecios ya 
hechos, por ejemplo, en el término municipal de Con
sell, y definitivos, que se paguen en un plazo de tres 
meses. Bueno, eso sería una cosa que sí sería aceptable 
y razonable. 

Todas las cantidades, que también en el término de 
Consell habrá personas que no acepten el justiprecio, o 
las hay, que no han aceptado el acuerdo con la Adminis-
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traclOn, esa gente tiene abiertos, como digo, el Tribunal 
Provincial de Expropiación y los tribunales ordinarios. Es 
imposible que nosotros aquí, por más que nos pongamos a 
ello, y aunque lo hiciéramos por unanimidad, obligáramos 
al Gobierno a pagar en tres meses, porque el Gobierno no 
puede pagar una cosa que todavía no sabe cuándo o de qué 
manera y en qué cantidad va a quedar consignada. Eso res
pecto al segundo tramo . 

Finalmente, queda el tercer tramo. El tercer tramos es el 
que está actualmente en obras. Del actual tramo en obras, 
los depósitos previos a la ocupación e indemnizaciones suben 
en total 187.299.660 pesetas, eso está pagado, abonado ya a 
los propietarios, a los que se ha hecho la ocupación, perdón, 
a algunos ni siquiera se ha ocupado todavía físicamente; de 
la parte final de la autopista, como todos pueden ver, toda
vía no se ha hecho el cajeo previo, de manera que física
mente todavía no se han ocupado , sin embargo , se han paga
do 187 millones como digo, 12 y pico en Consell, 64.780 en 
Binissalem, 15.118 en Lloseta y 94.668 en el término munici
pal de Inca. Las diferencias entre cada término municipal 
son que, por ejemplo, a Consell ya le coge el final del térmi
no, a Lloseta lo roza simplemente la autopista, se coge muy 
poco, en cambio, en Binissalem, y sobre todo en Inca, se 
entra de lleno. Esas cantidades, ~omo digo, suman estos 
187.299.000 pesetas que sí están abonados. 

Claro. esto es por la ocupación. como he explicado otras 
veces, después faltará la indemnización por la parte de terre
no cogida y después la ocupación de edificaciones, la ocupa
ción de pozos, de tuberías, de paredes y de una serie de 
cosas que se han pagado previamente a la ocupación. Queda 
una cantidad que por supuesto no está hecha y que ustedes, 
en esas cifras que barajan , multimillonarias, seguramente lo 
que tienen es alguna estimación que se hace, porque siempre 
se hacen estimaciones previas, pero una pura estimación, no 
ha otra coas ni la puede haber. Fíjense, por ejemplo, ya que 
sale este tema, en este tramo de autopista en construcción, 
muy recientemente y a petición del Ayuntamiento de Binis
salem y de una serie de vecinos, la conselleria ha decidido 
poner en marcha un modificado del proyecto que incluye un 
paso inferior a Biniagual ; bien, eso ya supone nuevas modifi
caciones en las expropiaciones. Es muy posible que el tramo 
final, a la llegada a Inca, se modifiquen también, se está 
estudiando una modificación para facilitar más la fluidez y 
el entronque de lo que es la travesía de Inca con lo que es 
el inicio de la autopista. Probablemente eso suponga ta!TIbién 
alguna modificación. Sería, por consiguiente, una ba"rbari
dad , ponerse ahora mismo a hacer ese expediente. ¿Cuándo 
se sentarán la Administración y el administrado a hacer el 
justiprecio?, ¿cuándo se pasará esa fase? En el momento en 
que definitivamente quede perfectamente definida la traza, 
la ocupación que hay en ese tramo de autopista. 

Por consiguiente, decir que se pague ahora es, insisto, un 
error, iba a decir otra cosa, pero dejémoslo en un error, 
porque luego dicen que me enfado, que me pongo nervioso, 
cuando hablo de carreteras, y no es así, dejémoslo en un 
error, 1\amémoslo de esta manera. Pero esta proposición, Sr. 

Sampol, es absolutamente errónea. A mi me gustaría 
que lo entendiera y que viera que es así, es imposible 
hacerlo de otra manera, me estoy refiriendo concreta
mente a esta proposición que usted hace,estoy hablando 
en términos generales y no digo que haya o pueda haber 
algún retraso en alguna otra expropiación, concretamen
te, en este tema que usted trae hoy aquí esto es así, y 
no hay manera de que sea de otra manera, por más que 
esta cámara o todas las cámaras del mundo digan que se 
haga de otra manera, no se puede pagar más de lo que 
se ha pagado, y no se puede pagar en tres meses todo lo 
que ni siquiera ahora sabemos si se va a ocupar o no se 
va a ocupar, porque veremos, cuando la obra esté defi
nida, si eso se ocupa o no. 

Yo trato de explicarlo con la mayor claridad posible 
y alejándome absolutamente de toda intención demagó
gica o de defensa a ultranza de posiciones. Esto es así. 
Todas las administraciones de carreteras de este país lo 
hacen así, y créanme que en eso tengo ya una larga 
experiencia, y he pasado por más de una, y lo hace así 
porque no hay manera de hacerlo de otra forma, o por 
lo menos no se ha encontrado , y fíjese usted , desde el 
año 82, cuando los socialistas entraron en el Gobierno 
en Madrid, ganaron las elecciones, se lleva hablando de 
modificar la Ley de expropiaciones, que es del 54, una 
ley franquista, absolutamente franquista, es una ley de 
1954, y sin embargo ni la administración de la UCD ni 
en los ya 11 o 12 años que llevan de administración 
socialista se han atrevido a modificar la Ley de expropia
ciones, no se han atrevido, y no se han atrevido porque 
es un tema muy difícil de resolver, me estoy refiriendo 
a este tipo de obras que requieren la previa declaración 
de urgencia, que es la que siempre y todas las adminis
traciones de carreteras -insisto- de este país utilizan, 
hacen y usan constantemente. 

¿Que esta ley desprotege de alguna manera al admi
nistrado?, que puede tener factores que sea conveniente 
corregir?, ¿que pueda tener problemas?, ¿que pueda 
resultar injusta, hablemos claro, en alguna oportunidad 
yen alguna ocasión? Seguramente, no le digo que no, yo 
llevo muchos años, como le digo, en este tema, he hecho 
muchas expropiaciones, he visto cosas verdaderamente 
espeluznantes, personas que mas que por dinero, en 
muchos casos, por cariño a la tierra, por cariño a lo 
mejor a un árbol, he visto llorar a personas porque 
quitábamos un algarrobo o la carretera cogía un alga
rrobo que había sembrado su abuelo o su bisabuelo, he 
visto cosas de estas verdaderamente dolorosas, es un 
trabajo sumamente molesto, créame, el de expropiar, 
pero la realización de carreteras, la agilidad para la 
realización de carreteras, exige de alguna manera este 
mal trago de las expropiaciones. Yo comprendo que es 
un tema sobre el que es facilísimo hacer demagogia, es 
muy fácil, y sobre todo demagogia preelectoral, y decir 
a este gobierno y a cualquier otro gobierno que lo hace 
muy mal, que pagan poco, que están aprovechándose de 
los ciudadanos. Créame que eso no es así. 
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¿Que pueda mejorarse? A mi me gustaría, de verdad, 
tener un buen debate en esta cámara, quizá con menos focos 
y menos luces y quizá en un momento menos preelectoral, 
y que a alguien se le ocurra verdaderamente algo genial en 
materia de modificación de la Ley de expropiaciones, para 
hacer este tipo de obras. Pero, fíjese -insisto-, en las cortes 
españolas y en todos los años de gobierno, desde el año 54, 
de todo tipo de gobiernos, ninguno se ha atrevido a llegar a 
modificar esta ley de expropiaciones, porque francamente es 
un tema espinoso y sumamente difícil. Nada más, muchas 
gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González i Ortea. Té la paraula, en torn de 
replica, el Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Quan el Sr. González i Ortea ha 
fet llegir la praposició no de llei no sabíem si havíem parlat 
de toros, m 'ehgirat als companys j m 'han dit: No, efectiva
ment, has parlat d'expropiacions de carreteres, en aquest cas 
de pagament de les exprapiacions pendents de I 'autopista 
d'lnca. Automaticament, surt el Sr. González i Ortea i diu 
que fem demagogia; ~s a dir, si un pic sortim aquí j parlam 
tan clar i amb tates paraules en tan poc temps, no hem con
sumit ni la meitat del temps que teníem, per dir una cosa 
tan clara com és: Paguin el que deuen. Aixo és fer demago
gia. Demanar-Ios que paguin el que deuen sense enredar la 
traca és fer demagogia. Més aviat diria que la demagogia és 
intentar justificar amb moltíssimes de paraules el que, al 
nostre entendre, no té justificació, fora que es vulguin empa
rar en una burocracia, e una burocracia que cerquen consci
entment utilitzant el procedfment, emparant-se en el procedi
ment d'urgencia, que és el que els tolera, el que els permet, 
aquestes situacions, perque si realment la planificació de 
carreteres, l'execució de les carreteres, no es fes pel procedi
ment d'urgencia, estaria molt més reglat tot el tema del 
pagamento De manera que si ens trabam en aquesta situació, 
que vuit anys més tard, després d'haver fetes les expropiaci
ons, encara no s'ahn pagades, és perque el Govern utilitza 
el sistema que li permet més burocracia, més enredar la 
troca. 

Sr. González j Ortea, per a l'any 1995 no tenen pressu
postat ni el 20% del que són les expropiacions, i jo entenc 
que des de l'Administració hi ha tendencia a defensar la 
postura de l'Administració, és la seva feina, i per aixo, el 
pagam entre tots, pero també ha d'entendre que des de 
I'altra part, des de la persona a qui han expropiat una finca, 
que ha perdut tal vegada el que ha heretat i que, com voste 
ha dit, ha vist plorar malta de gent per aquells béns de tradi
ció familiar que li expropiaven, es requereix molta més sensi
bilitat per part del Govern, i cree que en aquests temes po
drÍem exigir del Govern que no cercas els sistemes que li 
permeten tata aquesta burocracia i enredar la traca durant 
set, vuit, no sabem quants d'anys. Crec que, en el tema d'ex
propiacions, s'haurien de cercar els mecanismes perque l'Ad-

ministració fas el més agil possible, que a ser possible 
en dos anys poguessin estar fets els pagaments. Natural
ment que sempre hi haura casos de discrepancia, pero 
no s'haurien de perdre per part de l'Administració, i en 
aquest moment cregui'm, Sr. González i Ortea, l'Admi
nistració podria ser molt més agil que el que éso Jo crec 
que conscientment utilitza el sistema que li permet estar 
més temps a pagar el deute. 

Sr. President, senyores i senyors diputats, per acabar, 
diuen que qui paga, descansa; jo cree, Sr. González i 
Ortea, Sr. Cañellas, que en aquest cas qui realment 
descansara, si cobra, seran els expropiats. Moltes de 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Intervencions en contrareplica? 
Sí, Sr. Pascual, té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, només vull dir que el Sr. González hi 
té part de raó, perque no tot es pot pagar dins el termi
ni de tres mesos, perque hi ha gent que ha anat als 
tribunals o hi anira i no hi ha acord. En el que crec que 
no té !:.aó g,s que hi ha hagut un retard ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Pascual, la seva intervenció és en relació a la 
replica al Sr. Sampol.n o al Sr. González i Ortea. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Molt bé, Sr. President. Ido, o sigui, la votarem a 
favor perque, a pesar que en qualque cas no és possible, 
i una proposició no de lIei no pot obligar a anar contra 
una lIei, aixo és claríssim, pero sí en els casos que la 
llei ho permet, s'han de pagar les expropiacions que hi 
duen massa temps, fins i tot el Sr. González i Ortea ha 
reconegut que s'han de pagar encara expropiacions de la 
primera fase, etc. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Sra. ~arceló, té la paraula. 

LA SRA. BAR CELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Sr. Sampol, veritablement tot 
han estat excuses que no raons. Raons no n'hem escolta
da, en aquesta sala, cap ni una: 1 darrerament, nosaltres 
creiem i estavem conven~uts que parlavem de I'autopis
ta central, perque de la primera fase -unes obres que 
varen comen~ar el mar~ de I 'any 90- es deuen 230 mili
ons i a I 'autopista central, tram segon, segona fase, en 
deuen 160 -obres iniciades l'agost de I'any 93 . És a dir, 
que parlam d'obres que ja fa estona que esta n en marxa, 
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que no s'han rebut, pero veritablement no perque el tra<;at 
no estigui acabat. Són deutes, aquests milions, als quals 
s'hauria de sumar els interessos per no haver pagat a temps. 

I les excuses que hem sentit, en cap moment, no es poden 
acceptar. E l f t que hi hagi litigis. entre la delimitació del 
preu ju t entre I'aclministració i els particular és una cosa 
que, perfectament, esta regulada a la lIei d 'expropiació for
~osa . La Jlei d ' xpropiació fon;osa -i perque n cregu i que 
és un interpretació se n 'ha de de ixar constancia aquí-, a 
l'article 50, estableix clarament que quan el propietari refu
sés rebre el preu , o quan existís qualsevol litigi o qüestió 
entre l 'interessat i l'administració, es consignara el preu just 
per la quantitat que sigui objecte de la discordia amb la caixa 
general de diposit o a disposició de I'autoritat o tribunal 
competent. Que hi hagi litigis no és excusa per no pagar. 
S'han de depositar i s'han de pagar els doblers. En tot cas, 
que després s'hagin d'afegir o no, és una altra historia. Pero 
I'administració no té cap excusa per no pagar, per no posar 
a disposició de la persona a la qual compren o prenen els 
terrenys, que cobri. 

Quin és el problema') E l problema és d'incompetencia. 
El problema no és que hi hagi litigis. és que la gent demana 
que ho exposin, que algú digui quins són, i crec que va ser 
bastant ciar l'exemple que varem posar fa quinze dies: que 
d 'una expropiació iniciada l 'any 88 , a rany 93 encara havieli 
de comenc;;ar l 'ewedient del preu just. 1 aquestes persones, 
que feien? CIar, havien de reclamar, perque no sabien tant 
soIs que els havien de pagar. Aixo és el que no pot ser de 
cap de les maneres. La incompetencia de l'administració, que 
fa que existeixi aquest deute, i que no haguem escoltat cap 
raó convincent dins aquesta Cambra sobre perque es neguen 
a pagar, cap ni una, perque els litigis -repetesc- la Ilei d 'ex" 
propiació, a l'article 50, assenyala perfectament que els do
blers es poden dipositar als tribunals i que, pet' tant, aixo no 
és excusa per dir que nosaltres hem pagat, els tribunals resol
dran, nosaltres hem consignat la quantitat . Els deutes exis
tents en aquesta obra concreta, que avui s'ha plantejat aquí, 
juntament amb altres obres, veritablement, aquí no s'ha 
explicat la raó del no pagament. Evidentment. el perjudici als 
ciutadans és molt greu. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Sr. González Ortea, el seu torn de 
contra replica. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA: 

Sí, gracias, Sr. Presidente. Sr. Sampo/, me habla usted del 
procedimiento de urgencia. Yo es que no sé como tengo que 
decirlo : no hay otra posibilidad de hacer las obras de carrete
ra, no hay otra posibilidad, no hay ninguna administración 
de carreteras que no lo haga así. Sr. Sampol, por favor, 
entérese y verá que es asÍ. No hay otra posibilidad . ¿No 
comprende que es muy distinto hacer una obra de carretera 
nueva que hacer, yo que sé, una edificación, que uno tiene 
un solar, de ese solar no se va a mover? El solar se puede 

expropiar por procedimiento ordinario. Se expropia todo 
el solar, que además es obligatorio hacerlo, es lógico 
tenerlo para poder edificar con unas determinadas con
diciones urbanísticas y luego se edifica. Esto se puede 
hacer por procedimiento ordinario. 

Unas obra como una obra de carretera no se puede 
hacer aSÍ, e insisto una vez más, pero, en fin, no será la 
última. Dice usted que no hay presupuesto: parece que 
hay 800 millones de pesetas en el presupuesto. Esos 
papeles que ustedes manejan! -la Sra. Barceló nos ha 
leído aquí, ya hemos hablado 'de eso también-, eso son 
estimaciones en las que están mezcladas obras, o cosas 
en las que falta por hacer el justiprecio, obras en mar
cha, como esto a lo que me he referido, el tercer tramo 
de la autopista , obras que ni' siquiera han empezado, 
como las variantes de Alcúdia, obras en marcha Sóller
Oeia, Estellencs-Banyalbufar, es una estimación -por 
cierto, era una estimación de régimen interno , pero veo 
que circula por la Cámara- , pues esta estimación, que es 
ésta, y aquí la tengo, efecti vamente, da esa cantidad de 
dinero, pero son estimaciones. Eso no significa que es lo 
que haya que pagar el alÍ o que viene. No es as í. 

Respecto a ejemplos, me sabe un poco ma l, pero, en 
fin, de todas maneras, voy a leerle a usted, a título de 
ejemplo cuatro que son las últimas cuatro obr.as que 
hizo el Ministerio de Obras Públicas antes d-el traspaso 
de competencias: Ibiza-Santa Eulalia, en el término 
municipal de Santa Eulalia se hizo la ocupación el 26 de 
noviembre del 81, se pagó el primer expediente de mu
tuo acuerdo -el primero, claro, independientemente de 
los que pudiera haber después- el 14 de noviembre del 
85. En el término de Ibiza se ocupó el 26 de julio del 
82, y se pagó el 18 de abril del 86. La vía de cintura, 
tramo 3, hecha también por el Ministerio de Obras 
Públicas -abarca sólo el término municipal de Palma- se 
ocupó el 27 de julio del 83, y se pagó el primer expe
diente de mutuo acuerdo el 27 de marzo del 90 -el Esta
do, Madrid, Ministerio de Obras Públicas. La autovía 
del Arenal se inició la ocupación en Palma el 30 de 
noviembre del 83, y se pagó el 3 de marzo del 88. En el 
término municipal de L1ucmajor, el 17 de octubre del 83 
se ocupó y se pagó el 11 de julio del 88. Y Arta-Capde
pera, finalmente, en el término municipal de San Loren
zo, el 13 de septiembre del 83, se paga el primer expe
diente ellO de abril del 90, El término municipal de 
Arta se ocupa el 7 de septiembre del 83, se paga el 5 de 
abril del 90. El término municipal de Capdepera se 
ocupa el 9 de septiembre del 83 y se paga el 12 de julio 
del 88. Créame usted , que el Ministerio de Obras Públi
cas ni siquiera tiene problemas de dinero. Nada más. 
Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González Ortea. Acabat el debat... Sí, 
per que em demana la paraula, Sra . Barceló? 
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LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 
:::t . 

Per una qüestió d'ordre, Sr. President. Jo voldr:ia deixar 
constancia en aquesta Mesa que totes les xifres que 1 'oposició 
maneja són obres ja acabades, o comen~ades des de fa·més 
de deu mesos. sr 

EL SR. PRESIDENT: TlI 

Sra. Barceló, jo no li he donat la paraula. Aixo 9'eritrada. 
En segon Iloc, en el debat hi ha hagut el tom de .replica, hi 
ha hagut el tom de contrareplica i, en aquests moments, el 
debat s'ha donat per conelos, sense cap dubte. És a dir;-no hi 
ha lloc a cap intervenció després de les contrarepliques. En 
conseqüencia pas a la votació. Gracies, Sra. Barceló. No té 
la paraula, Sra. Barceló, no. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s 'abstenen? 

28 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. En conse
qüencia, queda rebutjada la proposició no de !lei 1115. 

11.2) Proposició no de llei RGE núm. 1257/94, presentada 
pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a normalitza
ció lingüística a l'esport. 

1 

Passam a la següent proposició no de !lei, que és la 1257, 
presentada pel Grup Parlamentari PSM 1 EEM, relativa a 
normalització lingüística a 1 'esport_ Té la paraula, pel grup 
proposan!, ·el diputat Sr. Gomila. 

EL SR. GOMILA I BARBER: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Una proposi
ció no de lIei que el nostre grup va presentar el passat mes 
de mar¡;, és a dir, ara fa més de vuit mesos, i que en :aquell 
moment va venir motivada per unes actuacions disG:riminato
ries que va sofrir la nosU"a llengua a I'ambit esportiu_ Una 
discriminació inadmissible de la llengua oficial i propia rle les 
I1Ies Balears a l'esport, i concretament al futbo\. A persones 
que varen voler fer ús de la practica esportiva se 'ls va discri
minar. Es va donar un cas d'un col'legiat de futbol, que va 
voler util¡{zar la nostra !lengua a les actes d 'un partít oficial 
i se li va recomanar o se li va dir que no era possible. 1 que 
va fer el Govem en aquest sentit, per compensar aquesta 
deficiencia? Senzillament una roda de premsa, amb el 
col'legi d'arbits, dient que hi havia hagut un malentes i que 
cada co¡'¡egiat podia redactar les actes en la llengua que 
volgués, sempre que aquesta acta no hagués d'anar a Madrid, 
cas en el qual, evidentment, hauria de ser redactada en caste
lla. Jo pens que per al nostre grup aquesta actuació'_va posar 
de manifest la poca incidencia que tenia la !lengua-'catalana 
dins el món de l'esport, i que no només no s'impulsa la seva 
implantació sinó que fins i tot es posen entrebancs perque la 

seva utilització sigui normal, perque les persones que la 
vulguin utilitzar, emparades en lIeis que dicta aquest 
Parlament, així ho puguin fer, i se'ls posen entrebancs, 
com molt bé va demostrar aquesta actuació. 

El Govem, en aquest sentit, no ha pres cap tipus de 
mesures apart de I'esmentada roda de premsa, tot i que 
nosaltres pensam que la Conselleria és totalment consci
ent que dins l'ambit esportiu la utilització de la nostra 
llengua és nu¡'¡a, i jo pens que el treball de les instituci
ons, i sobretot de la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esports del Govern de les Illes Balears, per tal d'impul
sar el fet que la nostra llengua sigui utilitzada, i de no 
permetre que es donin aquestes actuacions, no n 'hi ha 
hagut de cap tipus. Per aixo jo pens que avui, la propo
sició no de \lei és totalment vigent. 

1 que proposam? Que el Govern prengui les mesures 
adients per tal que a l'ambit esportiu s'apliqui la llei de 
normalització lingüística, i per aixo instar les organitza
cions esportives, federacions, clubs, esportistes, particu
lars, preparadors i arbitres que utilitzin normalment la 
nostra lIengua. Per altra part, que s'organitzi una cam
panya informativa -el 18 de mar<;, quan varem presen
tar aquesta proposició no de llei demanavem que fas 
urgent, jo pens que com que ja han passat vuit mesos 
avui és més urgent que dia 18 de mar~- adre~ada a 
difondre els continguts de la lIei de normalització lin
güística a 1 'ambit de l'esport. 

Com he dit abans, a partir de l'esmentat incident, 
hem constatat que en el món de l'esport, i al futbol en 
particular, és un espai on la nostra !lengua no hi és gens 
present, i que, de moment, no duu camí que hi sigui 
present, perque la deixadesa militant, la passivitat mili
tant de l'administració esportiva no preveu cap tipus 
d'actuacions. Hi ha comunitats autonomes -com la va
lenciana, que no té cap sospita de ser una comunitat 
amb un govern nacionalista- que estan fent actuacions, 
encara que siguin quasi testimonials, ja sigui que les 
fitxes deis esportistes estiguin editades en les dues llen
gües -aquí, a Balears, aixo no es dóna, les fitxes deIs 
esportistes que juguen a futbol estan editades només en 
casteIla. Una altra actuació que va tenir una altra admi
nístració, en aquest cas, el Consell Insular de Menorca, 
va editar un vocabulari sobre l'esport, on hi ha la tra
ducció de les paraules més utilitzades i més característi
ques de les activitats esportives. Estaría bé que aquest 
vocabulari es fes arribar a totes les federacions i a totes 
les entitats esportives, perq ue sabessin que tot el que es 
pot dir en casteIla també es pot dir en la nostra Ilengua. 

Per tant, i com he dit abans, una proposició no de 
llei que nosaltres entenem que és ben actual i que hauria 
de mereixer el suport d'aquesta Cambra. 

(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. Presi
de/U en la direcció del debal) 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Per part del Grup Parlamentari 
MIXT té la paraula el Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. Bé, 
a qui estirem les orelles avui? Ahir, aquesta expressió sembla 
que va donar bastant joc, i s'ha d'aprofitar. Jo dic que quan 
jo dic estirar les OI'elles ho faig en un to afectiu, d'estimació, 
mai pegar una castanya a ningú. Per tant, jo dic avui, i de
man: a qui hem d'estirar les orelles? Per una senzilla raó. 
Primer, perque -vagi per endavant que donaré suport a 
aquesta proposició no de llei- si s'hagués de votar l'exposició 
de motius , sincerament, no li podria donar suporto 1 els expli
caré per que. En primer 1I0c, és veritat que el que presenten 
avui, aquesta proposició no ele lIei, va tenir entrada el man;, 
és cert, pero també és segur que ja fa molt temps que aquí 
es va elebatre una cosa similar, i la veritat és que jo vaig fer 
unes preguntes en un to un poc jocós, festiu -no sé si esta 
ben elit jocós-o referint-me que , ele vegades, s'ha de recórrer 
a anglicismes perque la propia lIengua, encara que té una 
traelucció literal que ho possibilita, no queda, fonicament 
almenys, bé. Poques vegades hem sentit a Espanya parlar de 
balompié, encara que es diu correctament quan un es refe
reix al futbol. En catala, balontesLO, si s'havia de traduir 
literalment, seria pilota-cistella. Tampoc no cauria bé. Lla
vors es recorre a l'anglicisme, i es diu basquee i em sembla 
molt bé, pero vul\ dir que aixo no és tan facil com sembla: 
que la gent, i sobretot al món esportiu, deixi d'utilitzar 
aquests anglicismes, almenys, i que fins i tot a altres comuni
tats autonomes, de parla castellana, tampoc no es digui ba
lompié, sinó que es digui futbo!. 

Pero és que I'exemple que posen vostes, com a exposició 
de moti us, per arribar a la proposició no de !lei -torn a repe
tir , jo crec que voste , tal vegada, ha ha insinuat- , i jo vaig 
seguir aquest cas amb atenció, perque som molt aficionat al 
futbol i perque vaig pensar que un senyors que és el Presi
dent ele la Federació Territorial de Futbol, el Sr. Borrás del 
Barrio, que és amic meu, i que parla millar el mallorquí que 
el castella, i tot aixo, tots el coneixem personalment -i, a 
més, crec que pertany a UM, no sé si s'ha escindit, no ho sé, 
francament, en aixo no hi vull entrar-, pero va donar una 
explicació que jo crec que era valida: que era una competició 
de caracter nacional. Era exactament tercera divisió .pacional 
quan a aquest arbitre no se li va admetre. Aquest arbitre, 
logicament, tenia tot el dret del món a redactar l'acta en la 
nostra llengua i jo crec que, fins i tot, si hagués demanat que 
es pogués traduir al castella i enviar-se a Madrid hagués 
estat molt bé, i ell poder escriure en la nostra lIengua. Ara, 
també la Federació Territorial de Futbol, si és una acta que 
s'ha d'enviar a Madrid -crec que voste ho ha apunt, aixo, i 
en aquest cas, era així-, perque és la tercera divisió nacional, 
de l'Estat -perque avui en dia ja no hem de dir la tercera 
divisió estatal, la tercera divisió nacional- ha va fer així. 

Ara bé, jo no tenc cap inconvenient en donar suport 
que el Parlament de les Illes Balears insti el Govern que 
prengui les mesures adients per tal que s'apliqui la !lei 
de normalització lingüística també als terrenys de l'es
port, a l'ambit de l'esport -logicament terreny de I'es
port és el campo Pero apart de tot aixo, com li dic, ho 
trob molt bé, perque aixo no té res a veure -té a veure, 
pero no crec que s'ajusti al que diuen a l'exposició de 
motius, a I'exemple de l'exposició de motius. 

El segon punt, que el Govern Balear organitzi una 
campanya informativa urgent adre~ada a difondre els 
continguts de la lIei de normalització lingüística dins tot 
I'ambit esportiu també ho trob molt bé, a veure sí entre 
tot podem dir en la nostra llengua basquel o baloncesLO, 
pero en la nostra lIengua, i quan diguem gol, i sobretot 
avui, que és un día que Espanya juga amb Dinamarca, 
que tots puguem dir gol, i ens entenguem perfectament , 
encara que també sigui un anglicisllle, perque dir eureka 
lamo sembla que, almenys a I'alllbit estudiantil , no ten
dria molta acceptació. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. Per part del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula el diputat Damia Pons. 

EL SR. PONS r PONS : 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. De cap manera no 
hem de permetre que es rebaixi la qualitat de I'esport en 
nom de la normalització lingüística. Li sana aquesta 
filosofia? Li sona aquesta pel'lícula? De cap manera no 
permetré que es rebaixi el nivell de l'ensenyalllent en 
nom de la normalització lingüística. Li sona? Aquí 
davant hi ha l'autor. D'aquelles pluges, aquests fangs. Si 
ho volen en castel1a de aquellos polvos, esLOS lodos. Si el 
President no nomena la llengua pel seu nom, si dins la 
mateixa administració autonomica no es dóna a la !len
gua catalana el nivell que marca l'Estatut, i estableix i 
regula la Ilei de normalització lingüística, quina autori
tat moral pot tenir el Govern de la Comunitat Autono
.ma per dirigir-se a federacions, clubs, col'legis, esportis

-tes , etc., instant la normalització lingüística. Facilment 
es pot trobar ben menyspreat, perque li poden dir: mira, 
la recepta que em dones, metge, la prens tu mateix, 
perque dins casa teva no fas el que vals que jo faci dins 
casa meya. Per tant, comenc;a per donar exemple. Co
menc;a per dir a la !lengua que es diu lIengua catalana. 
Comen~a per dir als ciutadans que estas compromes 
amb la seva normalització, que vols que a les escoles, el 
catahl, avanci a partir d'uns mínims, no a partir de 
trampes, d'ordres i plans d'actuació i pel'lícules d'a
questes per a quatre bambols que les han duit a escoltar 
el sermó. Jo, si fos una persona del món de I'esport -
som un simple aficioliadet a anar en bicicleta els diu
menges, no pas d 'aquí-, pero si jo fas un esportista i em 
venguessin amb aquesta historia de la normalització, el 
Sr. Conseller, educadament. sortiria per la finestra, per-
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que dins casa seva no fa, en absolut, el que s'insta que faci 
aquí. 

Pero clar, el grup que ha presenta, afortunadament, no 
pertanya l'ambit polític del Sr. ConselJer, i é un grup -i ho 
he d'alabar- que lIuita perque la normalització de la nostra 
lIengua avanci, i ho fa d'una manera decidida. En aquest 
sentit, nosaltres hem de donar suport, plenament, a aquesta 
proposició no de lIei. 

Un deis elements més negatius que té la política lingüís
tica d'aquest Govern és el seu caracter vergonyós. Res d'a
nomenar la Jlengua pel seu nom, res de tenir una direcció 
general de política lingüística -alerta, política lingüística, 
aixo vade retro-, direcció general d'esports, direcció general 
de cultura, direcció general d 'educació -quan en educació, 
pnkticament, no hi havia competencies, encara n 'hi ha molt 
poques-, pero de normalització lingüística, que era una tasca 
de gran abast social, no, perque hi pot haver estatuts, i hi pot 
haver lIeis de normalització lingüística, pero no hi ha com
promís polític de complir la Ilei , ni a I'esport , ni a I'escola 
ni practicament enlloc. És un elemen t marginal dins I'area 
de cultura, quan a altres comunitats autonomes -la catalana 
com a exemple més clar, i per aixo els atacs d 'aquests mit
jans de comunicació, ABC, organ del PP i de les JONS , i 
altres, es dirigeixen ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Pons, jo li pregaria que es cenyÍs a fixar la posició en 
relació a aquesta proposició no de Jlei. No en tri en un de
bat... 

EL SR. PON S 1 PONS: 

Em sembla que he parlat d'un diari que es caracteritza pel 
seu amor a Catalunya perque en parla cada dia. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Pons, li prec que continul ... 

EL SR. PONS 1 PONS: 

C nlinuu . Bé, no hi ha direcció general de política lin
g í.ií lica , no hi h(l política lingüística erio a i, per tan1 
efectivament la Ilengua no aVMga i a I' ho ra de fer aque·t 
requerimenl, aq uesta ins tancia a l 111 ' n de " esport, iguin 
federacions, clubs, col' legi d 'arbit . esportistes, e tc. I'au tori
tat mora l é inexistent. Dins aquest context es va produir el 
fe t desgraciat -record que vaig plantejar aquí un a pregunla
que un arbitre, pel fet c1 ' ulililzar el catala a I ac le , va ser 
object de di criminació, i i nQ hi hagués hagut un escando! 
públic, a ixo hauria passat din la impunital, pero aquests 
fets , com a revul iu són positiu ,perque obliguen a denunci
ar situacion lIe , el 'a ltra manera , es perpetuen. 

Creim, també, que és útil que el Govern organitzi una 
campanya informativa adree;ada a difondre els continguts de 

la llei de normalització din 1 ambit esportiu, perque 
l 'esport té un gran abast social, i el que ens imeres a no 
és que la llengua sigui una pintura penjada a la paret, 
sinó una eina de comunicació, i és evident , ba la veure 
els mitjans de comunicació escrits, la quantitat de pagi
nes que dediquen a I'esport, cosa que vol dir que l'es
port, com a element de comunicació, és fonamental i, 
realment, seria molt important que, en la mesura que 
sigui possible, el catala es vagi introduint dins el món de 
I 'esport, perque significaria que es utilitzat com a ele
ment de comunicació dins la societat... 

(Alurada en el subminislramenl electric) . 

(El Sr. President repren la direcció del debat)o 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs., recomenc;a la sessió. Té la paraula el Sr. 
Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, després d'aquesta 
interrupció tecnica, simplement a efectes que quedi 
constancia que el grup de consellers socia listes de Me
norca va fer , en el seu moment, I'aportació a la norma
litzáció de la lIengua catalana en el món de ['esport a 
través de I'activitat que va dur el Sr. Antoni Febrer, 
President de la Comissió de Cultura, editant el lexic deis 
esports, que va tenir una difusió important, de tal mane
ra que se n 'han fet, ja, d ues edicions. 

Creim que una actuació dins el món de la normalit
zació lingüística dins I'area de I'esport, seria, realment, 
molt positiu, perque I'esport té un abast social extraor
dinari i, per tant, é en aque IS ambit de gran impacte 
dins la socielat, 11 -' han ele produir le actuacions prefe
rents i no volem, COI11 passa ara. que la nostra lIengua 
ofreixi un procé lenl, pero el e 111 ment no e pot atu 

rar, de perdua d ' incidencia social i qu la nostra lIengua 
es converteixi en un fet marginal i no es pugui complir 
l'objectiu del seu recobrament, que és el que mana I'Es
tatut als poders públics, en concret al Govern de la 
Comunitat Autonoma. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
'. 

Gracies, Sr. Pons. Pel Grup PP-UM, té la paraula el 
diputat Sr. ColI i Al·les. 

EL SR. COLL 1 AL'LES: 

Gracies , Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. La pro
posició no de Ilei del Grup PSM 1 EEM que avui tenim 
aquí per debatre, duu el número 1257/94, de 18 de 
mare; d'aquest mateix any. El primer que voldríem dir 
és que aquesta proposició podría haver estat oportuna 
en la data de la seva presentació , alla en el passat mes 
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de mar~, i segurament haguéssim entes el seu oportunisme 
de sempre per uns fets que la varen poder provocar i que jo 
no m'atreviré aquí de qualificar i de jutjar. Avui creim que 
ja no té cap raó de ser presentada i, per tant, discutida, j 

amb molt de gust direm per que. Pel que fa al primer punt, 
la Conselleria d 'Educació i Esports del Govern Balear ja va 
iniciar les mesures adients per aplicar la lIei de normalització 
lingüística al món de 1 'esport. En aquest sentit, la Conselle
ria de Cultura i Educació del Govern va signar, amb data 14 
de juliol del 94 un conveni de coHaboració en materia de 
normalització lingüística amb la unió de federacions esporti
ves de les IlIes Balears amb la finalitat d'iniciar un procés de 
normalització de la lIengua catalana en el si de les federaci-

O ons esportives. Actualment, aquest conveni esta en funciona
ment. 

Per altra banda, la comissió interinstitucional de la cam
panya de normalització lingüística de la qual, com tots vos
tes saben, en formen part representants de l'Ajuntament de 
Palma, de la Universitat, deis tres Consells Insulars i de la 
Conselleria de Cultura del Govern Balear, la coordinadora de 
la qual és la Sra. Aina Moll, aquesta comissió va acordar, en 
una reunió que va dur a terme dia 11 de genero encaminar, 
I 'any 94 cap a promocionar la llengua catalana en el món de 
l'esport, i fer uns esfor<;os adre<;ats a la sensibilització popu
lar. Aquesta proposta va quedar aprovada, i de moment ja 
s'ha fet una reunió, presidida per la direcció general, amb els 
presidents de les federacions esportives de Balears, a la qual 
es posa de man'ifest la bona disposició per dur endavant 
aquest tema, i ja es va concretar un programa d 'actuacions 
que, a hores d'ara, s'esta desenvolupant des de la campanya 
de normalització lingüística. 

Ahir mateix, a la reunió que periodicament duu la campa~ 
nya de normalització lingüística, es va elaborar i presentar 
aquest nomenat programa d'actuacions que, amb el nom de 
Pla de Normalització Lingüística a I'esport, es va elaborar i 
que, a grans trets, és el següent: creim que la seva justificació 
és molt oportuna amb I'organització de la Universiada. La 
incidencia en tot5 els sectors socials i també en el temps 
d'oci. L'objectiu : augmentar el coneixement i l'ús del catala 
en el món de I 'esport. L'entorn d 'actuació: organismes, en-

.. trenadors, arbitres, i esportistes. Destinataris: actuacions 
generals adre<;ades a tot el món de I'esport, actuacions espe
cífiques adre<;ades als esports majoritaris següents: basquel, 
futbol, futbol-sala, atletisme, gimnastica i natació. Les actua
cions adre<;ades als esportistes, han de comen<;ar principal
ment, i han de centrar-se, en I'esport per a l'edat escolar. 
Actuacions generals: primer, contactar amb tot el sector; 
segon: recollir dades sobre els sector d'actuació i detectar 
necessitats; tercer: implicar tots els sector en els objectius i en 
la difusió de la campanya; quart: dissenyar i presentar una 
campan ya d'ambit general-aquesta hauria de ser una campa
nya publicitaria, amb un slogan general, se'n varen dir diver
sos, com que no se'n va acordar cap, jo no diré els que es 
varen presentar-; material: cartelIs, adhesius, i la distribució 
a escoles, federacions, clubs d 'esportistes en general; cinque: 
formar el personal que treballa en els mitjans de comunicació 
amb I'objectiu de millorar I'ús del catala en aquests mitjans. 

Actuacions específiques: primer dins e]s organismes -
institucions, federacions, clubs i escoles-, elaborar un 
programa de normalització lingüística i consensuar-lo 
amb l'organisme corresponent. El programa de norma
lització lingüística ha de contemplar la traducció deIs 
documents, retols, etc., la formació del personal i un 
convenient assessorament. Segon: arbitres i entrenadors, 
elaborar i distribuir el material necessari: reglaments, 
vocabularis, realitzar cursos de catal<1 i actuar en els 
programes de formació. De cara als esportistes en gene
ral editar material específic, amb I'objectiu de difondre 
el h~xic de I 'esport- aprofit per fer referencia la lexic 
que es va fer, ja fa uns anys, al Consell Insular i que el 
primer que va fer qui els parla va ser reeditar-lo per 
difondre'l ben de nou a tots els grups, a totes les delega
cions de les federacions, i a tots els interessats, que ho 
tenen a disposició a la Conselleria de Cultura i Esports 
del Consell Insular de Menorca. Segon, -i finalment, de 
cara als esportistes- introduir l'esport a les diverses acti
vitats que es fan entre els escolars: concursos, tr-obades 
el' escoles, etc. 

Pel que fa al segon punt, entenem que en les actuaci
ons que hem anomenat, ja s'incloLl la funció informativa 
sobre els drets lingüístics de les persones que es dedi
quen a I'esport d'acord amb la llei de normalització 
lingüística. 

Per tant, i en el suposit que no retirin aquesta propo
sició no de llei, que creim que esta fora de 1I0c en I 'ac
tualitat, avui mateix, perque entenem que ja estan fetes 
mol tes mesures encaminades a introduir el catala en el 
terreny i món de I 'esport, si no es fa així, nosaltres no 
li donarem suporto Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Col\. Pel torn de replica, té la paraula el 
Sr. Gomila. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President. Sres. ¡Srs. Diputats. Sr. Vidal, 
la nostra intenció, amb aquesta proposició no de Ilei, no 
era estirar les orelles a ningú. Constatavem una defici
encia arrel d'unes determinades actuacions de la federa
ció de futbol sobre un arbitre que va voler utilitzar la 
nostra llengua en redactar les actes, i veiem que hi havia 
una deficiencia important en la utilització del cata la en 
el món de I'esport, i a partir d'aquí es propicia aquesta 
proposició no de Ilei. Dir-li que hi ha un club de futbol 
bastant famós de primera divisió -el Beús Balompié- que 
ja té normalitzat, en aquest cas al castella, la paraula 
futbol. 

També li he de dir que encara que sigui una catego
ria nacional, a la tercera divisió, com voste molt bé 
sabra, només hi ha equips de les IIIes Balears. Pero de 
totes maneres agra'iIll el suport que dóna a la nostra 
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proposició no de !lei, perque, com ja he dit a I'altra interven
ció, aquesta, encara que hagi estat presentada dia 18 de 
man;, encara és ben recent. 

Jo estic d'acord totalment amb el que ha exposat el Sr. 
Pons, que és evident que els incompliments de I'administra
ció de la Comunitat Autonoma respecte de la !lei de norma
lització lingüística desanimen qualsevol altra persona a in
crementar el nivell de I'ús de la nostra !lengua. 1 aixo no 
només ho díu voste, i el Grup Parlamentari del PSM 1 EEM. 
Aixo també ho diuen altres persones a les quals el Sr. ColI 
ha fet una forta referencia, i després hi voldria fer una petita 
menció. 

Miri, Sr. Coll, nosaltres pensam que la 110stra proposició 
no de lIei, com he dit abans, és totalment vigent. Voste em 
parla d'una campanya que s'iniciara a partir de cierna mate ix 
perque els clubs de futbol, els esportistes utilitzin la nostra 
llengua. Miri, jo he mirat les memories de la campanya insti
tucional de normalització lingüística, i li he de dir que ni el 
91, ni el 92, ni el 93 hi ha cap petita referencia al món de 
l'esport. 1 justament ara, quan hi ha I'incident, quan el nostre 
grup presenta una proposició no de llei, a partir d 'ara co
men<;arem a funcionar. Voste dóna molta importancia al fet 
de la Universiada. Estic conten( és important que, pel fet 
que Palma hagi de tenir la Universiada el 99. s'utilitzi la 
nostra !lengua. Jo estic content que comenci a sortir aquesta 
qüestió de la importancia que tendra la nostra lIengua en e\s 
esports mundials universitaris que a Palma se celebraran el 
99 perque \i he de dir que el nostre grup, en aquest sentit, és 
molt esceptic. 

Pero també voste ha fet moltes referencies a la campanya 
institucional i a les actuacions que duu la campanya instituci
onal de n.ormalització lingüística, i jo li voldría !legir un 
petit tros ,' al qual abans feia referencia el Sr. Pons, sobre 
I'informe general que va presentar a la comissió tecnica la 
coordinadora de l'esmentada campanya dia 23 ele juny ele 
l'any 1993. 1 ho anunciava: "el perill de frustració, la impor
tancia indiscutible d'aquests factors positius -en el punt ante
rior parlava de campanyes en els mitjans ele comunicació i 
d 'un conveni amb la U niversitat de les Illes Balears- es mini
mitza per comparació amb la gran ambició deIs objectius 
proclamats per l'acord institucional per a la campanya, da
vant el compromís de les institucions de servir de model i 
estímul als ciutadans. Els incompliments de I'acord i de les 
disposicions en materia lingüística -el decret 100/90, també 
fa referencia als reglaments mUllicipals i als Consells- per 
part de les mateixes institucions que les han dictades, provoca 
un desimim deIs ciutadans sensibilitzats, especialment deIs 
assessors, professors i coHectius diversos que treba!len per 
adre<;ar la situació del cata la i veuen que la seva feina esde
vé, en gran part, inútil, i mantenen la passivitat deis indife
rents. Així es perden, any rera any, oportunitats pot ser 
irrecuperables de garantir la supervivencia de la lIengua 
propia de les IIles Balears a les portes del segle XXI. Una 
lIengua sense plenitud de funcions dins la seva coHectivitat 
és una Ilengua condemnacla a desapareixer, i que desapareixi 
amb ella la creativitat de la cultura a curt termini". Aixo és 

el que en pensa, de les actuacions de les administracions 
públiques i, en concret, del Govern de les Illes Balears 
la campanya de normalització lingüística sobre I'ús que 
en fan les nostres administracions. 

És evident que si no comen<;am per les nostres admi
nistracions, i sobretot per la que pode m incidir en aquest 
Parlament, o podem recomanar, com és el Govern de 
les IIles Balears, difícilment ens fara recomanable a 
federacions, clubs esportius i esportistes en general, que 
vagin normalitzant o utilitzant, cada vegada més, la 
nostra llengua. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Intervencions en contrareplica. 
Sí, Sr. Vidal , té la paraula. 

EL SR. VID AL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. 
Sr. Gomila, bé, no es tracta de replicar res, només d'a
clarir-li que sembla que hi ha resistencia de tothom a 
utilitzar aixo que jo trob tan gratic d'estirar les Qt·elles. 
Voste ha dit que no les volen estirar, pero ha dit que, 
COI11 que la federació balear. de futbol havia fet aixo 
malament, doncs és una estirada cI'orelles a la feeleració 
balear de futbol. S'ha eI'implantar aixo eI'estirar les ore
lIes, vulguin o no. 

Bé, apart d'aixo, I'exemple -continuu dient- no era 
adient, pel que ja he explicat abans -que no repetiré-, 
perque voste diu que tots els que prenen part en aquest 
grup són de les illes, són de' Balears. Té tota la raó, 
pero, esportivament fins i tot, podem dir -i en aixo sí 
que estic segur que és una regional encoberta la tercera 
divisió, avui en dia. En aixo estam completament d'a
cord. Ara, dins I'organigrama de la federació espanyola 
de futbol, és una competició que té caracter -abans ja 
ho havia dit- nacional, pero si volen direm estatal, i així 
no s'enfadad ningú del seu grupo Té cadcter estatal i, 
per tant, estava justificat que li demanassin que ho fes en 
castella. 

No obstant aixo, és valida tota I 'argumentació que ha 
fet. Jo li repetesc el nostre suport, almenys el d'aquest 
diputat. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. El Sr. Pons no intervé, el Sr. Coll 
té la paraula. 

EL SR. COLL 1 AL'LES: 

Gdcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo crec 
que aquí s'ha aprofitat I'oportunitat de, a més de rallar 
de la normalització de la llengua catalana a l 'esport, de 
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fer un atac a la Conselleria en general. Pero jo em referiré, 
senzillament, al que hem estat parlant fins ara. 

Sr. Gomila, jo no parlo del 93. Li he dit que, de primers 
del 94 -i li repetesc- es va agafar com a planificació de tota 
la campanya a tots els indrets que la formen -ajuntaments, 
consells, universitat- de dedicar l'any 94 a la promoció, dins 
el camp de la Ilengua catalana dins el camp d el'esport. 1 
estam fent aixo. 1 hi ha moltes passes fetes. El que nosaltres 
no volem és que pensin que tot el que s'ha fet és perque 
voste, avui, el novembre, ens arriba amb una moció. Per 
favor, nosaltres hem fet moltes coses. Que el sistema d'apli
cació no seria el mateix és segur, no el tendrem mai el ma
teix sistema. Vostes emprarien no una estirada d'orelles, 
vos tes emprarien una barra per fer rallar en catala tothom. 
Nosaltres no, nosaltres creim en un altra sistema, que és 
educar, ajudar, col, laborar, assessorar en tot el que sigui 
possible per aconseguir-ho. Són dos camins diferents, pero, 
en el fons, ha d 'estar content, cree, perque nosaltres també 
pensam que aquesta feina s'ha ele fer. Pero a la proposició 
no de !lei no Ji podem donar, de cap manera, suport, per tot 
el que hem exposat. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. ColI. Acabat el debat passarem a la votació. 
Deman si es pot fer votació-conjunta o hi ha petició de vota
ció per separat. No hi ha petició de votació per separat. En 
conseqüencia es fara votació conjunta. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

26 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció. En conseqüen
cia, queda rebutjada la proposició no de lIei 1257. 

11.3) Proposició no de llei RGE núm. 3369/94, presentada 
pel Grup Parlamentari MIXT, relati\'a a promoció i protec
ció de la cultura popular balear. 

Passam a la proposició no de lIei 3369, presentada pel 
Grup Parlamentari MIXT, relativa a promoció i protecció de 
la cultura popular balear. Té la paraula, pel grup proposant, 
el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Certament, 
un deis conceptes més difícils, o un deis conceptes difícils 
que existeixen, és el de cultura, que és la cultura. 1 avui, 
aquí, duim una proposició no de lIei que el Govern faci un 
projecte de lIei de promoció i protecció de la cultura balear 
popular. Per tant, hem de saber a que ens referim quan 
parlam de cultura. Bé, dones, dins totes les accepcions que 
aquesta paraula conté, nosaltres (oo .) la cultura com a un 

conjunt de manifestacions, activitats, creen ces, coneixe
ments, siguin actuals o siguin del passat, que formen 
part de I'anima o, dit d'una altra manera, de la memoria 
col, lectiva d'un poble. En el cas de les llles Balears exis
teixen quatre pobles, un a cada illa, que tenen unes 
manifestacions que a vegades són comuns i a vegades 
són distintes, pero podem dir que existeix una cultura 
popular balear encara que, evidentment, aquesta baleari
tat s'ha d'entendre en el sentit que he dit abans, que hi 
ha un fet diferencial a cadascuna de les Illes. 

La cultura popular, evidentment, configura, amb la 
definició que he donat abans, un conjunt importantís
sim de les senyes d 'identitat del nostI-e poble i, per tant, 
del nostre fet diferencial. 1 la cultura, qui la fa: les insti
tucions o la societat civil? Evidentment, si la cultura és 
un conjunt de les manifestacions de I'anima d'un poble, 
ha de ser el propi poble qui cre'i aquesta cultura, no 
poden ser les institucions. Les institucions han de fo
mentar, les institucions han de recollir, han de conservar 
i han de promoure la recuperació, I'inventari, la protec
ció, la difusió i el foment de la cultura, pero la cultura 
surt del poble i, per tant, qui ha d'actuar a nivell d'acci
ons culturals ha de ser la societat civil i no ha de ser el 
Govern, cosa que no vol dir que el Govern -com he dit
no hagi d'ajudar a aquesta societat civil, en concret, a 
través de les distintes associacions culturals. 

Per aixo fa falta una llei de la Comunitat Autonoma 
que serveixi per a la promoció i protecció de la cultura 
popular i també per a la promoció de les diferents asso
cíacions culturals, evidentment, unes associacions que 
han de tenir dret a uns ajuts, per part de 1 'administració, 
per part del Govern, i hem d'estar segurs que aquestes 
associacions compleixen una serie de funcions, com per 
exemple que no tenguin un caracter lucratiu, que no 
siguin assocíacions com el Guadiana, o sigui que surtin 
espontaniament i que es morin, sinó que tenguin una 
certa continui'tat, que sigui n unes associacions I'objectiu 
principal de les quals sigui fer accions culturals o pro
moure la cultura. Pero aquestes associacions han de 
tenir una via per obtenir recursos deis pressuposts de la 
Comunitat Autonoma. la sé que es donen subvencions, 
pero és convenient que aquestes subvencions vagin 
canalitzades a unes associacions que tenguin un pedigrt, 
que tenguin un reconeixement per part de I'administra
ció del Govern Bajear en aquest caso En definitiva, són 
associacions que haurien de ser declarad es d 'interes 
cultural. 

Pero jo estic descrivint coses que hauria de dir aquest 
projecte de llei, de promoció j protecció de la cultura 
balear popular i, evidentment, aquest projecte de llei 
hauria d'anar dirigit a totes les manifestacions culturals 
propies i a les tradicions més arrelades de cadascun deis 
nostres quatre pobles, com, per exemple, puguin ser 
totes les que fan referencia a grups de dansa, musicals, 
folklorics, teatre no professional, fes tes populars, patri
moni etnografic, cinema, oficis, etc. etc. 
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Dones bé, si aquí no tenim cap !lei que reguli i que po
tencil la nostra cultura popular i tradicional, sí que existira. 
un precedent, hi ha una lIei a Catalunya, que és la lIei 
2/1993, de 5 de mar~. Aquesta lIei nosaltres pensam que és 
un precedent positiu, és un precedent que ens ha de servir 
per tenir aquí una lIei no igual, evidentment, sinó ajustada 
a les nos tres característiques, ajustada a la nostra insularitat, 
ajustada que nosaltres som quatre pobles i, en canvi, el poble 
catala és únic i una lIei que faci que el Govern de la Comu
nitat Autonoma canalitzi les seves consignacions pressuposta
ries a través d'unes associacions fomentades pel propi Go
vern i que tenguin unes garanties que, al final, el que fan 
aquestes associacions, és fomentar, potenciar, exercir activi
tats que recuperin cultura tradicional que hagi desaparegut 
o potenciln aspectes culturals que avui estiguin en perill de 
desús, que estiguin en perill de desapareixer. 

I aixo és tot. Nosaltres demanam que el Govern presenti 
un projecte de lIei. Pensam que encara és possible en aquesta 
legislatura tramitar un projecte de lIei, que no és excessiva
ment complicat i, per tant, demanam que es presenti abans 
de dia 1 de gener perque durant els mesos de gener, febrer 
i mar~ hi hauria temps per a la seva tramitació i entrada en 
vigor. Per aixo, com que és un tema, a uns pobles com els 
nostres, que tenim una personalitat pl'opia i diferenciada, que 
tenim una Jlengua propia, que hem estat 31l1ats durant molts 
anys, degut a la insularitat, cosa que ha produit una arqui
tectura diferenciada, fins i tot. entre cadascuna de les illes, 
que ha prodult unes manifestacions culturals molt singulars 
i específiques de cadascuna de les illes, dones bé, totes 
aquestes manifestacions culturals han d 'estar potenciad es per 
la Comunitat Autonoma i aixo s'ha de fer a través d'aquest 
projecte de \lei que demanam que el Govern dugui d'aquí a 
dia primer de gener. Moltes gracies. 

(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en 
la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Altres grups que vulguin intervenir? 
Pel PSM 1 EEM, té la paraula el Sr. Gomila. 

EL SR. GOMILA I BARBER: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs . Diputats. El nostre 
grup també creu en la importancia que tendria la promulga
ció d'una \lei de les característiques que es demana a la 
proposició no de Ileí del Grup Parlamentari Mixt, perque 
nosaltres creim que la vida associativa que hi ha a les IlIes 
Balears, que es dedica a crear í transmetre, lIiurament, una 
serie de valors que neixen deIs pobles de les illes i de les 
experiencies personals i col'lectives de cadascun d 'aquests 
pobles, tenen unes característiques significatives diferents j, 

per tant, seria bo que, per tal de donar suport -que és aixo 
el que correspon a una administració d 'una societat oberta i 
plural-, reconeixer el caracter i la voluntat del servei públic 
que caracteritza la majoria d'aquestes entitats, donant suport 
i facilitant el desenvolupament de la vida associativa . 

Per tant, nosaltres creim que és necessari que el 
Govern i les associacions estableixin uns criteris i uns 
metodes d'aplicació d'aquests recursos públics, que han 
d'afavorir el desenvolupament cultural i que han de 
contribuir, d'una manera significativa, a facilitar l'actua
ció d'aquestes associacions. Ja es dóna la coordinació, 
per propia iniciativa d'aquestes associacions, creant 
federacions, o creant coordinadores d'associacions desti
nades a activitats culturals de les iIles i, per tant, I 'admi
nistració hauria de donar suport a aquestes coordinado
res i, fins i tot, tenir-Ies com a interlocutors valids a 
l 'hora d 'aplicar una determinada política de suport a 
aquestes entitats o de suport a la cultura popular en 
general. Aquestes associacions, o les federacions d'aques
tes associacions, haurien de ser tengudes en compte com 
a interlocutors valids per dissenyar o, com a mínim, per 
opinar, sobre la política que pugui fer el Govern en 
temes de cultura popular. Jo pens que la trobada, o les 
dues trobades que hi ha hagut a les iIles, de cultura 
popular -la darrera es va celebrar fa pocs mesos a Ciuta
deIla- varen posar de manifest la importancia que tenia 
aguest moviment a les Illes Balears, i és ben cert que 
necessiten el suport no només economic, sinó moltes 
vegades fins i tot legislatiu, amb una serie de reconeixe
ments cap a aquestes entitats i, per tant, la Ilei que vos
tes proposen que el Govern envi"i a aquest Parlament, 
pensam que és ben adient i per aixo donarem suport a 
la seva proposta . . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Per part del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula el diputat Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Dipu
tats. Mentre intervenia un deis oradors, algú ha comen
ta1: pero, exactament, de que es parla? Perque cultura 
popular és un concepte d'una amplitud que, realment, 
primer haurien d'haver comen~at per donar una míni
ma definició del que volem protegir. Ja sabem que 
cultura popular es contraposa -valgui la redundancia- a 
cultura culta, elitista, minoritaria, pero és que hi ha 
més. Jo crec que hauríem de parlar de cultura popular 
tradicional, perque tota una serie de conceptes, de fes
tes, vestits, activitats tf;~trals, etc. que es plan teja que 
s'han de recuperar i s'han de promocionar, corresponen 
a un legat popular tradicional, perque la cultura popular 
d 'avui és una aItra cosa. 

Jo crec que tenim -no ho acabam de confessar- la 
sen sació que hi ha tot un món que, practicament, ha 
desaparegut. Han quedat coses que tenen un valor mol
tes vegades sentimental, i altres cultural, que convé 
protegir, convé fomentar, convé divulgar, pero sabem 
que aixo no pertany a la cultura viva d'avui en dia. 
Perque avui en dia, ens agradi o no, si hagués de parlar 
de cultura popular a Mallorca, avui, 1994, haurÍem de 



j 
I 

I 

.t 

1 n 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 131 / 16 de novembre del 1994 5303 

parlar de pizzeries, de discoteques, de MeDonalds, deis eule
brons que es veuen a la televisió, de La Máquina de la Ver
dad, Des Güell a Uue a peu, aixo és popular i, fins i tot, deis 
arrossos bruts del Sr. President, que ara no és en aquesta 
sala. Aixo és la cultura popular a 1994. Ara, tenim un Ilegal 
popular que ha estat objecte d 'esludi i recopilació, i jo crec 
que és aquí on s apunta que, dills aquest llegar tradicional, 
hi ha tota una erie de manifestacions que valla pena mante
nir vives -les que són vives-, en el cas de les festes, determi
nats costums, determinats habits alimentaris, etc., i al tres 
que, senzillament, una vegada que estan recopilats i estudiats 
ja no hi ha possibilitats de recuperar, entre d 'altres coses -
quedi c1ar- jo no som un nostalgic. Precisament perque he 
fet alguns treballs en materia de recopilació de cultura popu
lar, i sé perfectament que dins el passat hi havia de tot, bo 
i dolent. Si fa un moment parlavem de l 'esport, ningú no 
voldria veure recuperar aquí -entre d'altres coses que el 
Parlament té una Ilei que ha veta expressament- determinats 
costums com eren, per exemple, els bous, pero bous amb 
cans, que era un espectacle d'un sa/vatgisme rea/ment im
pressionant. Aixo era una cosa popular a Mallorca. Ja no 
diguem de les bregues de cans, entre d 'al tres manifestacions 
populars que, evidentment. estan martes i enterrades. 

Per tant, jo cree que hi ha d'haver una Ilei que reguli de 
quina manera l'administració s'ha d'acostar aaquest lIegat.de 
cultura popular tradicional que val la pena divulgar, que val 
la pena, en algul1s casos, mantenir viu, i aixo s'ha de fer 
d'una manera reglada. S'ha d'evitar una subvenció indiscri
minada d'activitats, s'han d'establir prioritats i en aixo és 
molt important que hi hagi una Ilei com, per exemple, la que 
s'ha fet a Catalunya. Entre d'altres coses, perque ja assistim, 
i curiosament ha diu un organ tan poc polític, o tan poc 
sectari com pot ser una enciclopedia, que diu que "a partir 
del decenni del 80 la consolidació de I 'administració autono
mica ha generat una tendencia cap a I'apropiació per part de 
les institucions d'aquestes senyes d'identitat recollides als 
estudis de cultura popular". Aixo fa patent una nova situació 
en la qual prima la instrumentalització de la cultura popular 
sobre la seva potenciació i investigació. 

Jo entenc que la petició que ha fet el Sr. Pascual és po
tenciar la cultura popular, investigar-la, difondre-Ia, evitar 
que es continu'i amb la instrumentalització i amb la manipu
lació. 1 aixo es fa -entenc jo- perque és lamentable que, avui, 
a les llles Balears, que tenim una Universitat propia, que 
tenim centres d'investigació i estudi, ni la Universitat ni cap 
altra institució academica hagin incorporat la cultura popular 
de forma consolidada en els seus plans d'estudi. Els que es 
dediquen a estudiar la cultura popular són gent de bona 
voluntat, moltes vegades amb preparació academica, molt 
preparats -el cas, per exemple, del Sr. Joan Miralles, entre 
d'altres-, pero la Universitat no té una area d'investigació 
sistematica. Aixo és un element, el tenguin en compte a 
l'hora, si s'ha de presentar una proposició de \lei. És impor
tant, realment, que aixo hi figuri. 

Jo valdria dir que crec que la demostració, també. de la 
manca d'atenció per part de la cultura popular. ele les seves 

manifestacions i, fins i tot, de les manifestacions o eines 
que han estat recollides en un museu, es demostra en el 
cas de la secció etnológica del Museu de Mallorca situa
da a Muro. I no és que jo aprofiti per donar una empen
ta a la Conselleria -aprofitant que passa la cultura popu
lar-, és que és un fet f1agrant. La demostració que a la 
cultura popular hi ha malta més voluntat d'instrumenta
lització política -cosa que no denuncia aquest diputat, 
fins i tot ha denuncia una enciclopedia, i miri que és 
neutre- és la demostració del que estic dient aquesta 
secció etnologica de Muro. Un edifici regalat pel Sr. 
Gabriel Alomar, que l'Estat converteix en una secció 
etnológica, que la Comunitat Autonoma hereta -no 
hereta una casa bu ida, sinó una casa plena d'elements de 
la cultura popular. Només hi ha -recordi bé, Sr. Conse
Her, que aixo és una assignatura pendent- un ordenanc;a 
i a 1 'hora de prendre cafe, o d 'agafar les vacacions, han 
de tancar el Museu de Muro. Aixo és la demostració 
que la cultura popular no reb I'atenció que toca per part 
del Govern de la Comunitat Autónoma. 

Per tant, benvinguda sigui aquesta iniciativa, i espe
rem que sigui aprovada, es deba ti una llei -cree que el 
precedent, en el cas de Cata/unya, facilita molt la tasca, 
l'ambit d 'aplicació de la llei esta, més o menys, definit, 
es pot adaptar a la realitat ele les IHes Balears, on no hi 
ha una cultura, sinó que cada illa és un aloe -cultural, 
almenys Mallorca, Menorca i les Pitiüses, aixo esta clar, 
i per tant, hem de tenir en compte la nostra realitat i 
hem de procurar estudiar el passat i manten ir-lo viu en 
les coses que puguin tenir vigencia I 'any 1994. Allo que 
sigui passat definitiu, simplement, limitar-nos a una 
labor de recopilació i estudio Moltes gracies. 

(El Sr. President repren la direeeió del debat)o 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Pel Grup PP-UM, té la paraula el 
Sr. Marí i Tul'. 

EL SR. MARÍ 1 TUR: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. No vull 
negar la satisfacció que m 'ha produ'it que e/ meu grup 
em nomenas portaveu per tal de tractar un tema especi
alment estimat per a tots, pero per a aque\ls que tenim 
un encarrec de protegir, encara que sigui oficialment, la 
cultura, és doblement estimat. S'ha parlat aquí de cultu
ra, s'ha intentat demanar si es podia definir que és 
cultura, quina diferencia hi ha entre cultura popular i 
cultura tradicional -aixo seria un llarg debat i no és el 
moment, ni la proposició no de lIei ho demana- i també 
s'han citat dos esdeveniments culturals que varen co
menc;ar l'any passat a Mallorca, concretament a Muro, 
que enguany s'han celebrat a Ciutadella de Menorca i 
l'any que ve, si Déu ho vol, el celebrarem a [,illa d 'Ei
vissa i Formentera. Em referesc a les jornades de cultura 
popular. 

« 
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Justament d 'aquestes jornades de cultura popular celebra
des a Menorca , le darreres,he pen at que seria adient lIegir 
en veu alta una de les ponencies que va presentar la senyora 

seL1yoreta Caterina Valriu i el Sr. Nicolau 001<;, referent a 
le festes a Mallorca, pero que aquí cree que són molt ad i
ents: "el períll més ciar i imminent de les celebracions festi
ves a Mallorca, és el mateix que afecta qualsevol país de la 
nostra area cultural, el perill de la uniformització. Correm 
el risc de ser massa mimetics, d'igualar comportaments i, de 
la mateixa manera que dia a dia s'igualen formes de viure, de 
menjar, de vestir, etc. igualar també totes les formes d'om
plir el temps d'oci, de marcar la diferencia entre feina i festa, 
entre els dies que formen I'any, entre el nostre propi cank
ter i el del poble del costat. L'uniformisme cultural és el 
resultat de la perdua deIs senyals d'identitat. És el camí més 
( ... ) per perdre la consciencia de poble, és el que ens cal amb 
el treball de tots evitar". 

1 nosaltres, el nostre grup, pensa que voler posar la cultu
ra I opu lar dins el corsé d'una lIei és el pitjor que pot passar. 

e ixem al poble que aixÍ com ho ha fet fins ara, sigui Iliure 
i no el posem elepenent d 'unes subvencions que hauran de 
ser, for O ament , d 'acord amb el que marca una lIei, una lIei 
que haurem estab len n altres, des cI'aquí, i dubl moll que 
cu ltura I opular. de danse . ele balls, de f cs, de fes tes, sens 
dubte tot. coneixem i cstimam pero qui realmenl les c neix, 
les vi u, les fa durar, les ha fet durar pel segle elel egles 
amén .és el p ble que les ha el na\ lIum . 

No sé i llegir ara, o deixar-ho pel darrer, una colpidora 
poesia de o la i Llohera moIt breu que ahir un ban amic, 
molt estimar i moti apreciat em va donar a coneixer i j 
reconec, naluralmem, que no formava pan de les poe ies que 
jo co neixia de M ssen osta i L1obera . De moment nomé 
diré el títol: Amor de patria, pero estic segur que quan hagi 
acabat de Ilegir aquest poema, vostes estaran d 'acord amb mi 
que és aixo el que ens cal a lOts: agafar una mica d'aquesta 
branqueta de romaní i fer el que va fer aq uell pobre home 
que Costa i L1obera, d'una manera q ue n es pot igualar, 
comparable al meu modest emendre, al !lostre Macabich 
eivis enc quan també va dedicar una de les seves tantes poe
sies a aquell eucaliptus que continua presidint la fae;ana de 
casa eva i que, a més, é el Iloc on el poble d'Eivissa li ha 
aixecat un monument en bronze. 

També voldria aquí recollir les paraules d'inauguració 
d'aquest primer congrés de cultura popular, o jornades de 
cultura ,popular, unes paraules que va escriure un catedratic 
de la nostra Universitat, el Doctor Miralles. "Voldría expres
sar la meva satisfacció per trobar-me aquí, a Muro, entre 
companys i companyes que compartim la bella caboria de 
voler coneixer més i millor la cultura popular de les IIIes 
Balears, que és com dir voler saber amb més coneixement de 
causa la manera de ser, de pensar, de fer, de creure, de la 
nostj'a nissaga com a poble que hem estat, que som i que 
volem er en el futur". 1 voldria recalcar una vegada més, la 
nega tiva elel meu grup, p pular i unió mallorquina, a aquesta 
propo ¡ció no ele Ilei, tam so is perque no estam d'acord -i ho 

repetesc- que la cultura hagi d'anar en el corsé estret 
d'una llei. 

També aquí s'han dit algunes inexactituds, com per 
exemple que la cultura i el patrimoni popular -i s'ha fet 
una recomanació al Conseller- no forma part de cap deis 
programes educatius. Jo respect molt el que deim tots, 
pero no puc aguantar que es diguin coses que no són 
veritat. ]0 recomanaria a la persona que ha fet aquesta 
afirmació que es matriculas a qualsevol deis instituts que 
hi ha a les Illes Balears i, en concret, que vengués a un 
d'Eivissa, i podria aprendre la cultura popular en un 
programa oficial, i és més, si se'm permet una petita 
apreciació personal, fa 24 anys -que són molts anys- a 
un institut d'Eivissa, de forma oficial i homologat per la 
Universitat de Barcelona, i a proposta d'aquest diputat 
que els parla, va ser aprovada una assignatura optativa 
de COU, i realment i únicament el text d'aquesta assig
natura, que jo tenia el goig d 'impartir als meus alumnes, 
es titulava Cultura Popular i Historia d'Eivissa i For
mentera. 

Voldria dir també que algunes vegades es parla de 
la meya terra, no sempre amb I'estima i el respecte que 
a mi m'agradaria, i també vull dir aquí, públicament, 
que si a Mallorca hi ha un museu etnologic, que jo he 
visitat, i també, afortunadament, vaig coneixer el donant 
i el seu fill, els Srs. Alomar, d'aquesta edificació, a una 
altra illa, a la nostra d 'Eivissa, tenim la satisfacció de 
tenir un museu etnologic fet amb I'esfore; del Consell 
Insular i de la Fundació IIIes Balears, que és un model 
d'instal'lació amb la modestia que podem tenir els que 
ens dedicam a la cultura, perque no es tracta de fer 
grans museus de El Prado, alla on Ilavors l'humitat fon 
les pintures, i on milions i milions de pessetes esta n 
ficades en el soterrani, sinó que estracta que cadascun 
tenguem la mesura de les nostres possibilitats. 

Pero anem exactament al que ens ocupa aquí. En 
res posta a la proposició no de !lei presentada pel Grup 
Parlamentari Mixt hem de manifestar que, si bé la Cons
titució Espanyola i l'Estatut d'Auutonomia regulen les 
competencies exclusives i la corresponent potestat legis
lativa i reglamentaria en materia de foment de la cultu
ra, s'ha de recordar que en el present període parla
mentari es tramita, i vostes ho saben, la proposició de 
!Iei de patrimoni historico-artístic de la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears, en la qual, i concreta
ment al títol quart, que parla del patrimoni etnologic, 
documental i bibliografic, ja es preveu la protecció 
d'aquests béns etnologics de caracter immaterial, i per 
extensió de les manifestacions culturals de la nostra 
comunitat, pero sense fermar-Ios de la manera que es 
vol fermar aquí. 

A més, i en projecte de tramitació, ens tenim també 
I'avantprojecte d'arxius , biblioteques i museus. Per altra 
banda vigeixen normatives puntuals reguladores envers 
del foment i el suport de les esmentades manifestacions 
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culturals. AixÍ doncs, entenem que fins que les l1eis esmenta
des no siguin aprovades pel Parlament de les Illes Balears, i 
fins que no entrin en funcionament els ambits de protecció, 
no és seriós plantejar-ne una regulació més concreta; i mal
grat per primera -i no sé si per darrera- vegada se m'és 
permes lIegir un poema homenatge a un home que tant va 
fer per la seva terra, voldria, com deia Sant Agustí, tenir 
cent llengües per expressar-me de la millar manera, amb 
Amor de patria, de Costa i Llobera, i que tots agafem aquesta 
lli<;ó moral, i ens posem la ma alla on diu el poeta: "Quan 
les volgudes muntanyes / deixava el pobre catiu / plorant 
collÍ d 'una penya / un brotet de romanÍ. / Passa terres i 
fortunes, / pero resant cada nit / besava el pobre, besava / un 
brotet de romaní. / Un dia d'hivern les ones / tragueren un 
mort, ai trist! / Estret en la ma tenia / un brotet de romanÍ.I. 

Podem estrenyer tots la nostra cultura, i serem capa<;os 
de tr iar homens i dones COI1l aquest imaginari protagonista 
del poema del nostre poeta. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MarÍ i Tm. En tOril el Sr. Pascual té la 
paraula . 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores-i sel1yors diputats. Agralment en 
primer Iloc, als grups parlamentaris que donen suport a 
més ... a vegades també hi ha hagut suport a iniciatives eI'U
nió Mallorquina a través del Grup Parlamentari Mixt; pero 
amb alguna crítica. ]0 no he observat la mínima crítica 
avui a aquesta proposició no de llei, perque hi ha, jo entenc, 
un sentiment generalitzat que fa falta un marc normatiu que 
reguli la cultura de les IlIes Balears, de cadascuna de les IIles 
Balears. Fa falta, per tant, una llei. Per tant jo crec que I'a
gra'iment és doble en aquest caso 

El Sr. Bosco Gomila ha insistit que s'han de coordinar les 
distintes associacions. Efectivament, Sr. Bosco Gomila, una 
de les coses que s'han de potenciar a través d'aquesta llei és 
la creació, el Govern ha de fomentar la creació de federaci-

.. ons, perque sigui n els seus interlocutors, federacions evi
dentment especialitzades en els distints aspectes culturals de 
cadascuna de les IlIes Balears. 

Respecte del Sr. Pons, ha entrat en el tema que ens hem 
de circumscriure únicament en cultura popular tradicional. 
Jo aquÍ tenc una petita discrepancia, i posaré un exemple: 
]0 pens que la part de cultura tradicional és, si vol, el 90% , 
és la més important, pero no exclusiva. Avui també voste ha 
dit que en els temps passats, i voste que ha estudiat en els 
arxius ha trobat que també hi havia coses bones i dolentes, 
n'hi havia en els temps passats, n'hi ha avui, de bones i do
lentes, i n 'hi haura en el futur. Pero avui, en el 1994, també 
hi ha manifestacions culturals bones, també n' , hi ha, i per 
tant aquestes s'han protegir. 1 parl, per exemple, o pens més 
que no parl, del teatre no professional. Per que no hem de 
protegir el teatre no professional que es fa a I 'any 1994? 

Precisament és una manifestació, el teatre, que necessita 
molt de suport, i si nosaltres volem escriptors, gent, 
dramaturgs, nosaltres els hem d'ajudar, i per tant hi ha 
d'haver una línia per al teatre no professional, o per a 
la música. 

Voste no creu, per exemple -ha parlat de música
que si hi hagués un compositor que per exemple fes una 
simfonia a base de la música popular antiga i I'agrupas 
tota, amb una simfonia, amb un concert, o el que sigui; 
voste no creu que aixo podria ser una cosa bona, per 
exemple? Bé, pos exemples; per tant, no es tracta només 
del tradicional, sinó primordialment el tradicional, per
que a més hi ha perill de desaparició, i d'altres coses 
també, com voste ha dir, doncs que es recullin, sabent 
que aixo no ressuscitanl. 

Respecte de la intervenció del Sr. loan MarÍ i Tur, 
jo diria que ens ha contat un conte, perque hagués estat 
un discurs brillant si el vot hagués estat favorable; per
que en primer 1I0c, tots aquests que demanen el fet 
diferencial als quals ell ha fet referencia. Ha fet referen
cia d'una cita del perill d'uniformització que va citar 
Catalina del Riu a la ponencia de Ciutadella de les ]or
nades de Cultura Popular, parlant de festes. Molt bé, 
perill d 'uniformització, efectivament, Mc Donald 's, 
efectivament, música que ens ve en angles, i altres mani
festacions. Totes les manifestacions culturals ens vénen 
a través deis grans mitjans de comunicació, perill eI'uni
formització. Precisament qui és que vol lIuitar contra la 
uniformització, tots, pero els que més volen lIuitar són 
els partits nacionalistes , contra la uniformització. 1 a 
Catalunya un deis que vol lluitar més contra la unifor
mització és Convergencia i Unió, i s'ha aprovat en el 
Parlament de Catalunya una Ilei, que jo sapiga, amb 
molt poca oposició, practicament sense oposició. 1 per 
que ha de dir que no? Jo entenc que diu que no perque 
li han manato 1 el trist destÍ del Sr. MarÍ i Tur és que 
en aquest cas no fa de Miquel Servet, sinó que fa de 
Torquemada. Moltes gra.cies. 

(Aldarull a la saLa) . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Per favor, prec silenci als dipu
tats. 

Prec silenci als diputats, per favor. 

Entram en el tom de contrareplica. Intervencions en 
contrareplica? Sr. MarÍ i Tur, té la paraula. 

EL SR. MARÍ 1 TU R: 

Gracies, Sr. President. Sr. Pascual, si fos jo una per
sona educada Ji promet que n'hi esvergaria quatre de 
fresques. 
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A mi voste no m'ha de dir ni Servet ni Torquemada. A 
voste segurament li poden donar molts de noms i molts de 
tÍtols, i molts de canvis. 10 em die loan MarÍ i Tur. Quan 
vengui aquí vos te a parlar, si no pot guanyar pels vots -que 
no pot guanyar ni podra guanyar mai- intenti almenys gua
nyar per respecte. Voste comprendra que nosaltres no dona
rem suport a proposicions no de llei basades tan tes vegades 
en I'odi i a vegades aferrades amb la mala educació. 

Evidentment no ha trobat crítiques, no s'han trobat crÍ
tiques a aquesta proposició . Crec que si hi ha hagut alguna 
lloan<;a grossa, ha estat la que ha sortit del Grup Popular
Unió Mallorquina. Hem fet una alaban<;a el Grup Popular
Unió Mallorquina a la proposta. Per tant, que jo sapiga cap 
crítica ni una. Només deu faltar la federació de buscadors 
d'esclata-sangs, i voste diu que no n'hi ha. Coneixen vostes 
la federació de danses i grups populars existent a Mallorca i 
a Menorca? 1 varen venir a Eivissa, i els d 'Eivissa no la varen 
valer, perque tenen tot el seu dret a no voler-se federar amb 
els grups populars de dansa de Mallorca i de Menorca, entre 
d'altres raons perque moltes discussions que es duen en 
aquestes federacions estan encaminacles als balls d 'aquí i als 
de Menorca, danses populars molt polides, pero que res 
tenen a veu(e amb les d'Eivissa, com saben els consellers. 

Per tant hem dit que no a aquesta proposició no ele \Iei, 
primer perque a mi -i puc dir-ho sembla que en el seu partit 
no passa el mate ix- aquÍ el partit té la confian<;a en els 
diputats, i qua n hi ha un tema que un diputat el domina, Ji 
encarreguen a e\l, i el diputat sap molt bé el que ha de dir. 
Si a vos tes sí que els marquen el que han de dir és el seu 
problema, pero no el nostre. Cuidi 's del seu terreny, i no es 
fiqui a la nostra finca que és massa grossa per al seu hortet. 
Moltes gracies. 

(Remar de veus) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MarÍ i Tur . Acabat el debat, passarem a la 
votació. 

Prec silenci als diputats, per favor. 

Deman si es pot fer votació conjunta, o hi ha petició de 
votació per separat. 

No hi ha petició de votació per separat, i es fara vota ció 
conjunta. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

Prec silenci als diputats, per favor. 

28 vots a favor, 28 en contra, abstenció cap. Hi ha 
empat, passam a segona votació. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Sen yo res i senyors diputats que s'abstenen? 

28 vots a favor, 28 en contra, cap abstenció. Empat 
en segona votació. En conseqüencia se suspen la sessió, 
recomen<;a la sessió, i passam a la tercera votació. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

28 vots a favor, 28 en contra, cap abstenció. Empat 
en tercera votació, en conseqüencia queda rebutjada la 
Proposició no de \Iei 3369. 

1 esgotat I'ordre del dia , conclou aquesta sessió. Gra
cies a tots. 

" 
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