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EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, prec que s'asseguin als seus 
escons. Comen<;a la sessió. El primer punt correspon a pre
guntes. 

1.1) P.regunta RGE núm. 636/95, presentada per l'Hble. 
Sr. Diputat Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari PP
UM, relativa a elaboració del projecte lingüístico 

EL SR. PRESIDENT: 

La primera és la 636, del diputat Sr. loan Marí i Tur, del 
Grup PP-UM, relativa a elaboració del projecte lingüístico 
Té la paraula el Sr. Marí i Tur. 

EL SR. MARÍ 1 TUR: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller de Cultura, Educació 
i Esports, una pregunta que li formula el nostre grup , i en 

concret jo, i que ens estranya que no l'hagin demanat els 
altres, perque creim que és un tema molt important, i 
ens agradara saber exactament quines mesures ha co
men<;at a posar en marxa la Conselleria de Cultura per 
formar els professors i els centres per tal d'elaborar el 
projecte lingüístic contemplat a l'Ordre de 12 d'agost 
del 1994. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MarÍ i Tur . Té la paraula el conseller 
Sr. Rotger. 

ELSR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACrÓ 
1 ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual) : 

Sr. President, sen yo res i senyors diputats. La Direcció 
General d'Educació ha realitzat un pla d'activitats que 
ja s'ha posat en marxa des de fa dos mesos, i entre les 
principals activitats. Sr. Marí . senyores i senyors dipu-
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tats, hi ha: primer, uns cursos sobre el projecte Iingüístic, 
perque, clar, el projecte lingüístic és el principal d'aquest 
pla d'activitats; un curs i un seminari de documentació sobre 
el projecte lingüístic perque tots els centres sapiguen desen
volupar-Io; en segon 1I0c, es fa un pla de visites als centres 
per donar-los suport; i en tercer lIoc, una guia practica, un 
model concret perque els centres sapiguen com es fa un 
projecte lingüístico Jo crec que aquestes són les principals 
accions, entre moltes.d'altres que feim. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. ConseIler. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Marí i Tur? No. 

1.2) Pregunta RGE núm. 646/95, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat UuÍs CoIl i Al'les, del Grup Parlamentari PP
UM, relativa a impuls de la llengua catalana als centres 
escolars. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la segona pregunta que és la 646 del diputat Sr. 
ColI i AI·les, del Grup Parlamentari PP-UM. relativa a im
puls de la llengua catalana als centres escolars. Té la paraula 
el Sr. Coll. 

EL SR. COLL 1 AL-LES: 

Gnlcies, Sr. President. Continuam amb l'Ordre del con
seller de 12 d'agost, i li voldríem demanar quines són les 
mesures adoptades per la Conselleria de Cultura, Educació 
i Esports per impulsar I'ús de la llengua catalana als centres 
escolars. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. bé, a 
part del que ja he dit abans. de totes aquestes activitats, les 
principals, que es fan des de la Direcció General d 'Educació, 
hi podria afegir, per contestar aquesta pregunta qve em fa, 
dues activitats també principals, que són els cursos de reci
c1atge de tot el professorat, que es revisen els continguts 
perque s 'adaptin al que és el projecte lingüístic, i I 'elabora
ció de material didactic. Aquests són els dos aspectes princi
pals que completen el que he dit abans. Moltes gracies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. ConselIer. Vol tornar afer ús de la paraula, 
~ • Sr. ColI? No. 

1.3) Pregunta RGE núm. 652/95, presentada per 
l'Hble. Sr. Diputat Andreu Mesquida i Galmés, de] 
Grup Parlamentari PP-UM, relativa a control de men
jadors coHectius. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la tercera pregunta que és la 652, del dipu
tat Sr. Mesquida i Galmés, del Grup PP-UM -prec silen
ci als diputats, per favor-, relativa a control de menja
dors col·lectius. Té la paraula el Sr. Mesquida. 

EL SR. MESQUIDA I GALMÉS: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, ens podria in
formar sobre quina activitat ha desenvolupat la Conse
lIeria de Sanitat a nivel! de Balears pel que fa referencia 
al control de menjadors col'lectius'J 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mesquida. Té la paraula el conseller Sr. 
Cabrer. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURE
TAT SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, 
Sr. Mesquida. El control que hem reatitzat durant I'any 
1994 i que convé, d 'alguna manera referenciar, i que 
s'ha realitzat 'per 33 menescals, 13 del sector de Palma 
i5a cada centre comarcal insular, em referesc a Mana
cor, Inca, Eivissa i Formentera i Menorca, ha estat d'un 
total de 12.465 inspeccions i s 'han processat 764 mos
tres. En el sector de Palma també intervenen apotecaris, 
i s'han fet 548 inspeccions per part d'aquests i 4.042 per 
part deIs menescals. A Inca, 2.007; a Manacor, 1823; a 
Menorca, 1240 i a Eivissa i F ormentera, 2.805. En total, 
se n'han fetes 548 per part deis apotecaris i 11.917 per 
part deis menescals, cosa que fa un total de 12.465. Cal 
significar que durant ¡'any 1994, varem iniciar un nou 
programa pilot que fa referencia a I'analisi de risc ali
mentari a bufets, és un programa que es va iniciar a 5 
hotels, pero en total es varen anatitzar 5.000 menjars o 
es varen inspeccionar 5.000 menjars, i els resultats s'es
tan processant en aquests moments, pero ti vull dir que 
és un nou programa que es desenvolupara en aquest 
tema d'inspeccions a menjadors col·lectius. Gracies, Sr, 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cabrer. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Mesquida? No. 

1.4) Pregunta RGE núm. 665/95, presentada per 
I'Hble. Sra. Diputada Carlota Alberola i MartÍnez, del 
Grup Parlamentari PP-UM, relativa a actuacions en 
materia de família. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la quarta pregunta que és la 665 de la Sra. Albe
rola i Martínez, del Grup PP-UM, relativa a actuacions en 
materia de família. Té la paraula la Sra. Alberola. 

LA SRA. ALBEROLA 1 MARTÍNEZ: 

Gracies, Sr. President. VoldrÍem demanar a la Sra. Con
se llera de Governació que una vegada conclos I'any interna
cional de la família, si pensa el Govern dur a terme actuaci
ons en materia de família durant I'any 1995. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Alberola. Té la paraula la consellera Sra . 
Cirer. 

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

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats . Tal 
com recordaran, en diferents intervencions que férem durant 
J'any passat, qua n parlavem del tema de família, varem 
mantenir que les actuacions en aquesta materia, no només 
s'havien de fer durant I'any que les Nacions Unides havia 
proclamat com a any internacional, perque tenia poe sentit 
o hagués tengut poc sentit aquest any. de fet, per aquest 
motiu , enguany continuam a través de la Direeció General 
de Joventut, Menors i Família, tot un pla d'actuacions que 
ja es varen iniciar I 'any passat. Per u na banda, hi ha u na 
serie d'activitats de participació social. que és el que vare m 
comen<;ar ja, no I'any passat, sinó I'altre any, que és I'ano
menada escola de pares amb diferents nivells formatius, 
perque .ia hi ha grups establerts, consolidats que un any rera 
un altre no es pot repetir el mateix tema i el mateix contin
gut; se'ns ha reclamat també per una serie d'associacions de 
pares i diferents col'lectius a diferents barriades de ciutats 
conferencies sobre uns temes que preocupen, com són la 
prevenció de drogodependencia, per a aixo hem comptat 
amb la col'laboració del Projecte Home, i conferencies tam
bé sobre diferents temes puntuals, aprofitant els coneixemen
ts i una es treta col'laboració que a través de l'any passat, en 
diferents esdeveniments que varem dur a terme, varem po
der establir amb destacades personalitats, tant nacionals com 
internacionals, que treballen dins I'ambit de famÍlia. També 
continuarem el programa de vacances familiars, i tot un 
seguit d'actuacions de promoure associacions que fa feina 
dins l'ambit de família. Un projecte nou que es vol dur a 
terme enguany, fent feina amb un grup important d'adoles
cents, que estan a centres escolars, és escola de pares, pero 
traspassat als fills, veurem I'experiencia pilot quina acollida 
pot tenir i si aquest contingut sera ben rebut per part d'a
quest grup d'adolescents. I un punt molt important i que no 
I 'havÍem aconseguit abans és la reunió, un grup de treball 
de distintes institucions, associacions, entitats 0( ... ) per tal de 
fer una analisi de la situació i dur endavant noves progra
macions, i fruit d'aquest treball és un primer esborrany del 
Pla integral ele família seguint també aixÍ una mica la ini-

ciativa que aprofitant I'any internacional de la família 
duguérem a terme aItres comunitats autonomes de l'Es
tat espanyol. M'agradaria també fer la indicació que per 
a les distintes activitats de l'any 94, varem tenir el reco
neixement de Nacions Unides i ens va declarar patroci
nador de l'any internacional de la família, distinció que 
no ha tengut cap altra comunitat de I'Estat espanyoI. 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cirer. 

1.5) Pregunta RGE núm. 671/95, presentada per 
I'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del 
Grup Parlamentari PP-UM, relatiya a eampanya de 
yaeunaeió de l'hepatitis B. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la cinquena pregunta, que és la 671 de la 
Sra. Castro i Gandasegui, elel Grup PP-UM , relativa él 

campanya de vacunació ele I'hepatitis B. Té la paraula 
la Sra. Castro. 

- D\ SRA. CASTRO I GANDASEGUI: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sr. Conseller de Sanitat, ens agradaria que ens informés 
de la cobertura que ha tingut la campanya pramoguda 
per la ConseJleria de Sanitat de vacunació gratui'ta 
enfrant de l'hepatitis B als alumnes de 5e d'EGB. Gra
cíes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Castro. Té la paraula el conseJler Sr. 
Cabrero 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURE
T AT SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa): 

MoItes gracies, Sr. President. Senyores i senyors 
diputats, Sra. Castro. Si feim referencia a la campanya 
del 92-93, es varen vacunar el 77'37%, que simbolitzen 
8.574 nins que varen rebre les tres dosis preceptives. Sí 
vol que li contesti per illes, el 74'72%, és a dir, 6.593 
nins varen ser a MalIorca; a Menorca, el 93% que sim
bolitzen 850 nins; i a Eivissa i Formentera, el 83'34% 
que simbolitzen 1.221 nins. Quant a la cobertura de 
vacunació el ' hepatitis B als alumnes de 5e d 'EG B de la 
campanya 93-94, a tota la Comunitat Autonoma va ser 
del 77'85 que varen rebre les tres dosis, la qual cosa 
representa 8.077 nins; i per illes, el 75'30% que són 
6.254 a Mallorca; a Menorca, va superar de nou totes les 
iHes amb un 97'44% que són 838 nins; i a Eivissa i 
Formentera, el 81'33% que són 985 nins. Com pot 
veure, a la segona campanya, 93-94, respecte a la ele! 92-
93. totes les ilIes augmentaren i hem de destacar Me-
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norca que s'aproxima al 100% de nins vacunats a cada cam
pan ya. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cabrer. 

1.6) Pregunta RGE núm. 741/95, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Joan Manel Mascaró i Pons, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, relativa a relació comercial o em
presarial entre "Moda i Disseny Balear" i "Noves Generaci
ons d 'Exportació Balear". 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la sisena pregunta que és la 741 del diputat Sr. 
loan Manel Mascaró i Pons, del Grup Parlamentari SOCI
ALlST A, relativa a relació comercial o empresarial entre 
Moda i Disseny Balear i Noves Generacions el 'Exportació 
Balear. Té la paraula el Sr. Mascaró. 

EL SR. MASCARÓ J PONS: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller de Comer<; i Indús
tria, la setmana passada vam Ilegir a la premsa grans titulars 
atribu"its al conseller ele Comer<; i Indústria, referents a 
possibles vendes de sabates de I'empresa Yanko a Estats 
Units i al lapó. Tenim coneixement de I'existencia de l'em
presa mixta Noves Generacions d 'Exportació Balear, entre 
Foment Industrial i Yanko, pero també es parlava d'una 
altra empresa, sembla mixta, entre Foment Industrial que es 
diu Moda i Disseny Balear. La nostra pregunta fa referencia 
a aquesta darrera empresa, quina és la relació comercial o 
empresarial entre Moda i Disseny Balear i Noves Genera
cions d 'Exportació Balear') G racies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mascaró. Té la paraula el conseller Sr. Triay 
i Humbert. 

EL SR. CONSELLER DE COlvIER( 
(Cristofol Triay i Humbert): 

INDÚSTRIA 

Sí, gracies, Sr. President. Sr. Mascaró, cap ni una, són 
dues empreses totalment diferents i totes clues esta n partici
pades amb un accionariat minoritari de Foment Industrial, 
pero amb personalitat jurídica propia i cap d 'elles té els 
socis corresponents. Únicament dir que hi estam en capital 
present a través de Foment Industrial, amb quantitat que no 
supera el 50%, pero entre elles dues no hi cap lligam en 
absolut. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. MASCARÓ 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Si com diu el conseller no 
existeix cap relació entre aquestes empreses, entendríem 
que deuen tenir alguna relació amb Yanko i logicament 
amb Foment Industrial, com ens ha dit, llavors ens de
manam que fan dues empreses comercialitzadores de la 
mateixa zona i amb els mateixos productes, per les infor
macions de premsa es parlava de les vendes de Yanko, 
si Moda i Disseny Balear no té cap relació amb Yanko 
i sí, com ens ha dit amb Foment Industrial, ens agrada
ria saber amb quina empresa balear té relació. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mascaró. Vol tornar afer ús de la parau
la el cOllseller Sr. Triay? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE COMER( 1 INDÚSTRIA 
(O'istMol Triay i Humbert): 

Sí, jo supos que o no m 'he explicat bé o ell no m 'ha 
sabut entenelre. Foment Industrial du diverses acciolls ele 
promoció comercial i té en aquest moments diverses 
empreses participaeles al món elel cal<;at, elel textil, ele 
bijuteria, etc. Una el'elles és Noves Generacions d'Ex
portació Balear, i una altra és la que voste ha esmentat; 
pero, per tant, entre elles no hi ha cap lligam en absolut, 
són empreses diferents i accions que es fan a diferents 
zones i per diferents conceptes, com poden ser en el 
tema bijuter, n 'hi ha una altra en el tema ele calc;at, etc. 
Per tant, el Iligam entre elles no existeix. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.7) Pregunta RCE núm. 736/95, presentada per 
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Gómez i Arbona, del Crup 
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a presentació del 
Pla gerontologic de les Illes Balears al Parlament. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la setena pregunta que és la 736 del diputat 
Sr. Gómez i Arbona del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, relativa a presentació del Pla gerontologic de les 
IlIes Balears al Parlament. Té la paraula el Sr. Gómez i 
Arbona. 

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, ja en el no
vembre de I'any 93, voste ja era conseller, ja va anunci
ar, primer en comissió i després en pie, que estaven 
elaborant el Pla gerontologic, em va parlar, i el nostre 
grups, en el debat, també li va dir que creia en les seves 
paraules i que esperava que es presentés aquest pla 
durant I'any 94. Arriba el debat de pressuposts de rany 
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94, en comissió, tant el secretari general tecnic com el direc
tor general d' Acció Social diuen que abans que acabi l'any -
s'entén que el 94- estad presentat aquest pla gerontologic, 
i jo també al pIe em reafirm que vull creure en la seva pa
raula, i ja falta quasi un mes per acabar la legislatura i a 
aquest parlament no hem vist el Pla gerontologic. Quan 
pensa, la conselleria, o si pensa presentar el Pla gerontologic? 
Gnlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. GÓmez. Té la paraula el eonseller Sr. Cabrer. 

EL SR. CONSELLER DE SANlTAT 1 SEGURETAT 
SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. 
Gómez i Arbol1a, voste sap que 110 he1l1 faltat :\ la paraula, 
i si 110 ho sap , li ho die, perque a 1l1és ja l'hem presentat 
previament alla 011 l'havÍem de presentar, és a dir a les 
institucions, estava representat l'!nserso, la Creu Roja,I'Insa
lud i els consells insulars, i em sembla que el Sr. MoIl era a 
la reunió on el presentarem: per tant, el lTlotiu que encara 
no I'haguem clut a aquest parla1l1ent -en a<;o té tota la raó, 
quant al termini de temps, no quant a la voluntat de dur-Io 
és un retard de dos mesas , crec jo, perque li puc dir que 
estarem en condicions normalment en aquests moments 
s'analitza pels representants de tates aquestes institucions que 
li he esmentat, és a dir que ja els ho he1l1 presentat, i analit
zen en aquest moment les mesures i les conseqüencies que 
en resultin de I'aprovació e1'aquest pla, si bé aquesta apro
vació es pot considerar il11minent, i jo crec que dins el mes 
de l11ar<; el poelrem e1ur a aquest parlament i, per tant, I'ha
urem entrat abans que acabi la legislatura. Si haura experi
mentat dos o tres mesos de retard respecte del que varem 
dir, li deman disculpes, pero d'alguna manera ja és conegut 
fins i tot per gent que pertany al seu grupo Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. ConseIler. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Gómez i Arbona? Té la paraula. 

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA: 

Gracies, Sr. President. Sort que després ha rectificat, 
perque'" primer m'ha dit que no havien faltat a la seva parau
la, i llavors m'ha reconegut que sí, que havien faltat a la 
seva paraula quan havien dit que sí, que el durien al Parla
ment. Pensi que és de I'any 93, no parlam de I'any 94, de 
I'any 93, fa dos anys, quasi dos i mig, que voste va dir que 
duria aquest pla gerontologic al Parlamento per tant, jo cree 
que esta molt bé que el presenti a la premsa i als altres 1I0cs, 
pero convé que el duguin al Parlament, perque si voste es 
compromet, jo crec en la seva paraula i, com li he fet altres 
preguntes aquí sobre temes del Govern, voste ha d'entendre 
que ha ele complir la seva paraula i l' ha de presentar al Par
lament; únicament aquesta pregunta va en aquest sentit, jo li 
agrairia que, si pot ser , abans que acabi la legislatura, com-

pleixi la seva paraula i el dugui aquí, i I'haura dut amb 
dos anys i mig de retardo Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gómez i Arbona, Vol tornar afer ús de 
la paraula, Sr. Conseller? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURE
T AT SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa): 

Sí, gracies. Sr. President. Amb dos anys i mig no, Sr. 
Gómez i Arbona, és una exageració, varem dir que el 
duríem a finals del 94, i el clurem a finals del 94. Jo no 
I'he dut a la premsa, vull que quedi ben cIar que el duré 
abans en aquest parlament que no a la premsa, I'he dul 
alIa on I'havia de dur, li ho he dit, a la reunió hi eren 
les persones que representaven distintes institucions, li 
he di! que hi havia consells insulars , Inserso. Creu Roja, 
!nsalud, etc. Hamem experi mentat un retard del que 
varem prollletre, perque el pL'OlTletérem per a finals e1el 
94, i Clixo deu constar en acata. de dos o tres mesos, 
pero no de dos anys i migo Aixo sí que és una manera 
ele veure-ho molt peculiar. ) si he dit alguna cosa que no 
sigui el que expressame nt volia dir, és que m'he distret 
en algun moment; pero de ver que senzillClment li volia 
dir aixo. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cabrer. 

1.8) Pregunta RGE núm, ·739/95, presentada per 
!'Hble. Sr. Diputat Lloren¡; Rus i ]aume, del Grup Par
lamentari SOCIALISTA, relativa a activitats per posar 
en funcionament la política agro-energetica. 

EL SR. PRESIDENT: 

La pregunta 739, del diputat Sr. Rus i Jaume, eIl no 
hi és present i. en cOl1seqüencia, decau. 

1.9) Pregunta RGE núm. 672/95, presentada per 
l'Hble. Sr. Diputat .loan Huguet i Rotger, del Grup 
Parlamentari PP-UM, relativa a inversions als ports. 

EL SR. PRESIDENT: 

La pregunta 672, del diputat Sr. Huguet i Rotger, el! 
no hi és present i, en conseqüencia, decau. 

1.10) Pregunta RGE núm. 674/95, presentada per 
I'Hble. Sr. Diputat Josep MarÍ i Prats, del Grup Parla
mentari PP-UM, relativa a instaI-lacions contaminants 
a Eivissa i a Formentera. 
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EL SR. PRESIDENT: 

1 passam a la desena pregunta, que és la 674 del diputat 
Josep Marí i Prats, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a instal'lacions contaminants a Eivissa i Formentera. Té la 
paraula el diputat Sr. Marí i Prats. 

EL SR. MARÍ 1 PRATS: 

Grades, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. 
Conseller, ens podría dir quantes instal'lacions potencialment 
contaminadores de I'atmosfera s' han controlat a Eivissa i 
Formentera? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí i Prats. Té la paraula el conseller Sr. 
Triay i Humbert. 

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

Sí, gracies, Sr. President. Sr. Diputat, com voste sap, hi 
ha tres grups d'empreses a controlar, del tipus A, B i C, i són 
les següents. A Eivissa del grup A s'han controlat Aglomerats 
Eivissa i l'estació de Gesa; del grup B, s'han controlat les 
següents: ( ... ) Catalán, Hormigon es Ibiza, Hormígones sumi
nistro Ibiza, Hospital de Can Misses, Ladrilleras Ibicencas, 
Lavandería Doliga, Prebesec Ibiza i Redimic Asland. Del 
grup C, també a Eivissa, Antoni Planells Ferrer -que és un 
hotel-, Centre d'EGB de Can Misses i Industrial Catalana. I 
únicament a Formentera, que n 'hi ha una del grup B, que és 
un a fabrica de blocs i bobedilles, Trituración y ( ... ) ele For
mentera. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gd.cies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús ele la paraula 
el Sr. Marí i Prats? No. 

11.1 i 3) Proposicions no de llei RGE núms. 142/95, pre
sentada pel Grup Parlamentari MIXT, relativa a augment 
de les tarifes aeries per A viaco; i 3633/94, presen tada pel 
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a pujada de tarifes 
aeries de l'empresa A viaco. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt de l 'ordre del dia, que correspon a 
proposicions no de llei i, d 'aco rd amb la Junta de Portaveus, 
es veuran conjuntament la Proposició no de Ilei 142/95, del 
Grup Parlamentari MIXT, relativa a augment de les tarifes 
aeríes per Aviaco, i la 3633/94, del Grup Parlamentari PSM 
i EEM, relativa a pujada de tarifes aeries de I'empresa Avia
co. Té la paraula, per defensar la del Grup Parlamentari 
MIXT, el diputat Sr. Vidal i Juan. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sen yo res diputades j senyors 
diputats. En primer Iloc, he de dir, respecte d'aquesta 
proposició no de l1ei que es presenta a través del Grup 
Parlamentari Mixt, que el diputat que els parla aetua 
com a portaveu, peró aquesta iniciativa parlamentaria 
no és precisament seva, sinó del diputat Sr. Peralta . A 
mi no m 'agrada apropiar-me d 'inicitives parlamentiries 
que no són meves, peró com que, del Grup Parlamentari 
Mixt , tenc la satisfacció de ser-ne portaveu i, a més , 
estic solidaritzat totalment amb aquesta proposició no de 
llei, amb molt de gust pas a defensar-Ia. 

Aquesta proposici ó no de lIei esta formulada en base 
a aquest augment en les tarifes de la companyia Aviaco 
que va entrar en vigor el passat dia 24 d'octubre de 
1994, i, aquesta proposició no de lIei, la varen presentar 
el 18 de genero Aquesta entrada en vigor de les noves 
tarifes su posa un increment aproximat del 20% i castiga 
molt grelllllent, tal com c1eim en I'expos ició de motius, 
les economies domestiques de tots els habitants de la 
nostra comunitat autonoma, pero 1110lt especialment les 
deis de les illes menors , a causa que no tenim massa 
a lternatives, per no dir que no en tenim cap altra en 
aquestos moments, per efectuar els viatges, sobretot inte
rinslllars, que no sigui en base a utilitzar els serveis de 
la companyia Aviaco. Per altra banda, el nombre d'usu a
ris que poden utilitzar aquestes famoses tarifes "mini" i 
tarifes azules -o blaves, en la nostra llengua- que té 
Aviaco és molt redui"t, i per tant , creim que és necessari 
una resolució d 'aqueest parlament, encara que sigui en 
forma de proposieió no de lJei. 

En aquest sentít, s'insta el Parlament ele les lIJes 
Balears que es c1irigeixi a la companyia Aviaco perque 
reconsíderi les taules de tarifes que van entrar en vigor 
el passat 24 d'octubre. 

En segon lloc, el Parlament de les Illes Balears acor
da sol'licitar del Ministeri de Transports que adopti les 
mesures necessaries pe)' tal de vetIJar perque el trans
port públic regular aeri sigui accessible a tots els duta
dans de la Comunitat Autónoma de les IIIes Balears -
accessible económicament, s'enten-, i en especial pel que 
fa als de les illes de Menorca, d 'Eivissa i de Formentera 
amb igualtat de condieions que la resta d'habitants del 
territori espanyol. No tenim aquí els serveis de Renfe, 
per exemple, de la qual ja se sap que és una companyia 
pública pero deficitaria, i. naturalment, hem d 'utilitzar 
els serveis d 'avió; per tant, tenim dret aquest aspecte a 
estar en igualtat de condicions que els habitants de la 
resta del territori espanyol. 

En tercer lloc, demanam que el Parlament de les lIJes 
Balears acordi sol, licitar del Govern de J'Estat l'aplicaeió 
de les mesures necessaries per tal que el transport aeri 
en la nostra comunitat i de forma interna, a dins la 
nostra comunitat auto noma, sigui, des del punt de vista 
tarifari, igualo similar al de la Comunitat Autónoma de 
les lJIes Canaries. Quasi sempre tenim molt a aprenclre 
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de les Illes Canaries, així com tenen plantejat, i en part 
resolt, aquest cost de la insularitat, i en aquest cas, ens reme
tem una vegada més a l'exemple de les llIes Canaries. 

Finalment, demanam en aquesta proposició no de llei que 
el Parlament de les Illes Balears insti el Govern de la Comu
nitat Autónoma a donar suport i desenvolupar iniciatives a 
fi i efecte d 'aconseguir les reivindicacions expressades en els 
punts anteriors, o sigui, a més del Parlament, on esperam un 
suport unanime, també empla<;am el Govern perque en el 
dia a dia elel seu exercici com a executiu ele la nostra comuni
tat autónoma pot fer molt perque les instancies correspo
nents facin cas d'aquestes mesures que a través d'auqesta 
proposició no de lIei presenta m avui a la consideració del pIe 
d 'aquesta cambra. Moltes gracies. 

(El Sr. \lice-presidem sego/1 subsLÍlLleix el Sr. Presidel1l en 

la direcció del deba¡) 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. 

Ara passam a la presentació i defensa de la Proposició no 
de lIei 3633/94, presentada pel Grup PSM i EEM, relativa a 
pujada ele tarifes aeries de I'empresa Aviaco. Té la paraula 
el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr. President. Sen yo res i senyors diputats. La 
nostra proposta sí que és nostra. De tots els problemes que 
afecten les IIles , possiblement el que es refereix a la proble
matica del transport aeri és el que necessita de manco expli
cacions per ser compres, per ser assumit, per les senyores i 
pels senyors diputats, i molt especialment pels de les illes 
el 'Eivissa, de Formentera i de Menorca, i a<;ó és així simple
ment pel fet que setmana rera setmana patim les conseqüen
cies de viure eloblement alllats. Els ciutadans de les IIles 
saben que aquell dret constitucional a circular lliurement per 
tat el territori nacional esta condicionat que hi hagi passat
ges. Els ciutadans de les IlIes, especialment els de les menors, 
sabem quin significat té I 'efecte ratera quan en dates signifi
catives (festes de Nadal o de reis, setmana santa, fes tes de 
San t J oan a Menorca i els d ies 15 i 30 deIs mesos d' esti u o 
ponts llargs) no hi podem entrar ni en podem sortir, de l'illa, 
fora que hagim previst amb molta antelació el viatge. sabem 
de tot a<;ó perque tots, d ' una manera o d'una altra, ho hem 
viscut; demanin, si no, als lletrats d'aquesta casa, qui s'inte
ressa més pel calendari de reunions parlamentaries previstes, 
sinó són els diputats que hem d 'acudir a aquesta cambra en 
avió, com única alternativa. És per aquest moti u que qualse
vol mesura referida a horaris deis vols entre illes i als deis 
vols entre illes i la península o qualsevol pujada deIs preus 
deIs passatges al<;a una polseguera enorme entre els ciuta
elans. 

La pujada de les tarifes d'Aviaco en el mes d'octubre 
passat va provocar, con merél d'esperar, un allau ele protestes 

considerable, A Eivissa, la primera en reaccionar, va 
originar comentaris editoríals en la premsa escrita i les 
reaccions de les institucions no es van destorbar en 
absolut, indignació per les pujades eren els titulars 
aquells dies en els mitjans de comunicació. A Menorca, 
a més a més dels pronunciaments del cansell insular, 
deIs batles i de les reaccions duríssimes deIs mitjans de 
comunicació, es va reunir immediatament el Consell 
economic i social -per cert, l'únic existent a les Illes-, el 
qual va acordar, amb el suport unanime de les organit
zacions empresarials , de les organitzacions sindicals i ele 
les forces polítiques presents , totes les que tenen repre
sentació en el consell insular, per emetre un comunicat 
en la línia de la proposició no de lIei que hem presentat 
i que acabava per fer una crida expressa als grups parla
mentaris del Parlament de les riles Balears i a l Congrés 
cle Diputats per tal d'instar 'los él clonar suport a les 
peticions que s'hi fOfmulaven i aprendre, en aquest 
sentit, les inicia ti ves parlamenta ries corresponents. 

"Menorca i els menorquins resulten clal'ame nt mal
mesos per la política de tarifes que acaba ele fer pública 
la companyia Aviaco i que cOll1ercialment s' ha anunciat 
sota la denominació Tarifas de color", es dei a en aquell 
comunicat, i continuava així: "en concret, el CES consi-

_dera que són rebutjables els preus que regeixen des del 
passat 24 d'octubre en la modalitat de passatges flexi
bles, ates que és una desproporció haver-Ios augmentat 
de preu en un 20%. Aquest percentatge, sense dubte, 
castiga les economies domestiques de tots els menor
quins , sense cap possibilitat d'acollir-se a alu'es éllternati
ves de transport públic i ( ... ) Menorca encara és més 
sensible enfront d'altres illes o zones peninsulars, sense 
cap possibilitat cJ'escollir companyies aeries alternatives 
més competitives pel que fa al transport aeri regular. 
Aquesta pretensió tarifaria evidentment incideix forta
ment sobre els patiments generals cI'insularitat que afec
ten les illes i I 'illa de Menorca, els seus habitants i tota 
la seva activitat económica, sigui de caracter sectorial o 
cJe caracter privat", fins aquí la cita ele ['acord e1el Con
sell económic i social. 

No és comprensible aquesta reacció quan en els 
mateixos dies es publicaven a través deIs mitjans ele 
comunicació les ofertes vertaderament avantatjoses d 'al
guns companyies priva~es, amb uns preus que res tenien 
a veure amb les noves tarifes el' Aviacio? Mirin , sen yo res 
i senyors diputat, si és així que el viatge d 'anada i tor
nada entre Menorca i Barcelona, una vegada fet el des
compte de resident, puja 16.750 pessetes, 2.000 pessetes 
més que l 'anada i tornada entre Mallorca i Santiago de 
Compostel·la. Anal' i tornar entre Menorca i Madrid 
costa 31.000 pessetes, 10.000 pes se tes més que anar i 
tornar entre Mallorca i Tenerife. És a dir, amb el que 
costa a un menorquí anar a Madrid i tornar-se'n, po
dríem anar i tornar de Mallorca a Santiago de Compos
tel ' la dues persones, utilitzant els vols de determinaela 
companyia aeria. El mateix succeeix amb Eivissa i amb 
Mallorca, si ens referi m a les noves tarifes el' Aviaco. 
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Vostes diran que no és el mateix fer una oferta valida 
sois per a les temporades en que s'assegura una ocupació 
mitjana molt elevada que parlar d'uns preus valids tot I'any 
per part d 'una companyia que manté els vols de forma per
manent i sense tenir en compte el nivell d'ocupació, el qual 
a vegades és realment molt baix, i tenen raó aquells que ho 
diguin, pero també és cert que estam parlant d'un servei que 
és basic per als ciutadans d'unes illes que no poden agafar 
trens o cotxes i que, sj han d'esperar a viatjar I'oportunitat de 
fer-ho per la via marítima, difÍcilment podran complir 
compromisos de feina o dur a terme les actuacions que exi
geix la practica quotidiana en el món empresarial, per qüesti
ons de salut, per a gestions polítiques amb I'Admnistració o 
simplement per plaer. 

La proposició no de Ilei que varem presentar el mateix 
mes cl 'octubre es fa resso del que pensen els ciutadans i 
pretén fer-ho. evidentment. clavant les autoritats de l'Estat . 
que són en clarrer les que poden prendre la clecisió ele revisar 
les tarifes aprovades en el seu moment. És ben ciar que la 
sortida és política, ha de ser fruit una decisió política, ja 
qu e I'empresa Avíaco ha actuat seguínt les normes que li 
marquen. les quals no són al tres que les e1'intentar rendibilit
zar I'empresa sense entra en consideracions d'altra Índole. 
Més que maí és necessari, per tant. que les institucions de les 
Illes Balears que han de defensar els interessos els facin arri
bar amb Ulla sola veu aquesta preocupació ben viva a la 
nostra comunitat i els demanin les so lucions pertinents. Gra
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel Grup ParlamentariO SO
CIALIST A, té la paraula la diputada Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTí: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Si el transport 
és avui una necessitat basica per a tots els ciutaclans i per al 
desenvolupament de qualsevol activitat economica, és fona
mental en parlar c¡'illes, en parlar deis ciutadans que vivim a 
les illes, i quan parlam de la nostra economia. Un sector 
estrategic, assenyalam i deim prou vegades per al desenvol
upament tan personal com economic. És fonamental avui 
tenir mitjans de comunicació rapicls , suficients i assequibles 
que permetin la igualtat cl'oportunitats en el mercat, en l'e
ducació i en la cultura, i el fet és que hem de superar aixo 
de ser illes. Els ciutadans d'aquestes illes no tenim cap possi
bilitat d 'escollir altres alternatives de transport, no existeix 
alterna~iva rapida en el 89% deis passatgers que utilitzen 
l'avió . Es més, sobretot en el cas de les illes més petites, com 
Menorca o Eivissa, ni tan sois hi tenim la possibilitat d 'esco
llir entre companyies aeries alternatives més competitives. el 
dimensionament del mercat, el nivelI de la demanda existent , 
dificulta I'existencia d'una vertadera competencia entre 
companyies que abaratin els preus si es deixen només al pur 
funcion ament de les regles del mercat. E Is fetes ha demostrar 
que la liberalítzació no ha estat s uficient, per manca de ren
dibilitat economica o per insufic ienc ia ele la demanda . Per 

tant, és necessari demanar aIternatives, mesures reals, 
que ajudin a superar aquest cost que su posa anar en 
avió, el cost que suposa no poder escollir entre mitjans 
de comunicació públics. 

Per tant, és cert que avui és necessari demanar que 
s'arbitrin mesures reals per superar aquestes dificuItats 
dins aquest marc obert de les pro postes que avui es 
presenten, perque és cert, i així s'ha de dir, que les 
actuals mesures de tarifes economiques no són sufici
ents, i, de xifres , en podríem parlar molt, fins i tot 
podríem abundar en la intervenció que ha fet el porta
veu de l'Entesa de l'Esquerra de Menorca, podríem 
abundar en el fet que és precisament de Menorca d'on 
han sortit aquestes pro postes; a Menorca, s'ha debatut 
en el ConseIl economic i socia l i s'ha debatut també en 
e l plenari del consel] insu lar, pe¡'que, des de Menorca, 
e l cost encara és superior, les tarifes per la cOl1lunicació 
aeria entre Menorca i la península són encara 5.000 
pessetes més ca res que les mateixes comunicacions que 
h i ha a al tres illes. 

Per tant, és important obrir aquest marc perque 
s'estudi'in les possibilitats, les mesures, que ajudin a 
superar aquest fet de cost diferencial i a superar la man
ca d'oportunitats qu e podem tenir les- persones que 
vivim a una illa i, per tant, val la pena donar suport a 
totes aquestes propostes que avui es posen a votació. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra. Diputada. Pel grup parlamentari 
popular, té la paraula el diputat Sr. Palau. 

EL SR. PALAU 1 TORRES: 

Gracies, Sr. Presielent. Senyores i senyors diputats. 
Sr. Vidal, Sr. Orfila, tampoc no són nostres aquestes 
dues proposicions no de !lei, pero vuIl anunciar , en nom 
elel nostre grup, que els fem nostres perque crec que són 
molt importants, tracten un tema que venim patint eles 
de fa molt de temps totes les illes, i més les illes petites, 
i que d'alguna manera últimament s'ha vist agreujat a 
causa de 1 'augment que hem tengut aquestos últims 
mesos en les tarifes tant interinsulars com amb la pe
nínsula. Per tant, vagi d'entrada el nostre suport a 
aquestes dues proposicions no de Ilei, a les quals vota
rem que sí en el seu moment. 

Ho fem. com he dit abans, no per cortesia parlamen
taria, sinó perque realment estam conven<;:uts i som 
conscients del perjudici que ens han causat aquestes 
pujades tan importants que s'han fet aquestos darrers 
mesos i que, d'alguna manera, fan cada dia més impos
sibles aquestes comunicacions de les nostres ilIes. 

No som la primera institució que es manifesta en 
contra d'aqueta pujada ele tar ifes . VuIl recordar aquí 
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que ja hi ha hagut altes forums o altres institucions que s'hi 
han manifestat, com ha dit el Sr. Orfila; el Consell Insular de 
Menorca, sé que s'hi va manifestar, el Consell Insular d'Ei
vissa i Formentera, l'Ajuntament d'Eivissa, molts de batles 
i altres, deIs quals segurament en aquest moment em deixaria 
algun, així com associacions empresarials, els quals, en el 
moment en que va sortir aquesta pujada, es varen adonar del 
perjudici i varen fer aquesta crida a les institucions estatals 
i d'alguna manera a la companyia perque tengués en compte 
aquesta pujada de preus. No obstant aixo, crec que és bo que 
el Parlament de les lIles Balears, com a institució maxima re
presentativa de les Illes, prengui aquest acord i que tots els 
grups representats en aquest parlament el votin per unanimi
tat. 

El nostre grup és conscient que I'empresa Aviaco, en 
aquest cas, com a entitat mercantil, ha de treballar i s'ha ele 
programa sota uns criteris ele rendibilitat, o sigui, que no han 
d'anar en detriment, aquestos elescomptes que nosaltres pu
guem demanar per al futur, d'uns beneficis que pugui tenir 
una entitat mercantil, perque creim que tota entitat mercan
til té I'obligació de generar beneficis, pero, com han dit 
alguns deIs portaveus precedents, jo crec que és més una 
decisió política que no una decisió d'una companyia la que 
s'ha de prendre aquí. 

Nosaltres som conscients que tenim un problel;1a molt 
gros d'insularitat, que, en el cas de les Balears, s'agreuja 
encara més perque hi ha doble insularitat, per allo de les 
denominades illes petites; creim que el Govern central, en 
aquest cas, hauria de tenir-ho en compte. em pareix que ho 
ha dit el Sr. Vidal, nosaltres no hi tenim Renfe, no hi tenim 
Ave, no hi tenim autopistes que ens comuniquin amb la 
península, no hi tenim trens d'alta velocitat, no hi tenim 
ponts ni tampoc hi tenim moltes vegades, a les illes petites, 
ni tan sois una companyia aeria que puguem elegir, hi helll 
d'agafar sempre la mateixa, perque no n'hi tenim d'altra. 

Per tant, crec que els habitants de les lIIes Balears es 
mereixen un tractament diferenciat, i si no hi tenim tots 
aquestos serveis que he dit abans, sí que hi tenim una cosa 
que és solidaria amb la resta de l'Estat, que és la nostra 
aportació, mitjans;ant els impostos, a les arques de I'Estat i 
d'alguna manera també col'laboram en els pressupostos de 
I 'Estat. Per tant, crec que també ens mereixem que ens ten
guin aquest tractament i que ens tenguin en consideració. 

" 

Per altra banda, crec que també s'ha apuntat anterior
ment, no hi ha possibilitats molt diferents de desplas;ar-nos 
de les nostres illes. Estam units per aire i per la mar, pero la 
majoria de les vegades, i concretament a les illes petites, els 
despla<;aments per mar són bastant poc freqüents i a vegades 
amb horaris que ni tan sois entre illes es poden utilitzar. Per 
tant, ens veim obligats sempre a agafar I 'avió. Aquest avió 
normalment és sempre de la mateixa companyia, amb uns 
horaris i freqüencies que no sempre van bé a la conve
niencia deIs ciutadans, sobretot de les illes el 'Eivissa, ele for
mentera i de Menorca. Nosaltres sabem, per exemple, que ele 
I'illa de Menorca -i som solidaris amb ella-. fins i tat pitior 

que des d'Eivissa, per poder-se'n desplas;ar a la capital 
d'Espanya, s'ha de fer un transbord a Mallorca, sobretot 
en determinades dates de l'any. Crec que una comunitat 
com la nostra i una illa com Menorca, que és tan prop, 
en temps, de Madrid, hi hauria de tenir vols di rectes, ja 
no tan sois hem d'analitzar-ne els costos, sinó que hem 
d'analitzar aquestes comunicacions. Per altra, part, creim 
també que els costos són excessius, i són excessius en el 
sentit que la majoria de les vegades que ens desplas;am 
entre illes o a la península no ho fem per un capritx, no 
ho fem per turisme, sinó que ho fem per necessitat, per 
estudis, per anar de metges, per negocis, etc., pero que 
és una necessitat imperiosa. 

Tampoc no es compren, en la situació actual, que les 
administracions estiguem invertint contínuament unes 
quantitats molt importants en promoció per atreure el 
turisme nacional a les nosO-es illes i que molles vegades, 
cosa que cree que és coneguda de tots els senyors i se
nyores diputats, el problema amb que ens trobam és 
que, elesprés ele fer grans campanyes ele promoció per 
atreure aquest turisme nacional a les nostres illes, bé 
pels costos que tenen aquestas vols, perque també és 
una barrera important, o bé per insuficiencia de passat
ges, fa que no bi pugui venir. 

Pel que fa als preus, crec que s'ha explicat molt bé 
per algun portaveu que m 'ha precedit, pero només hi 
voldria donar una pinzellada. Em pareix que ha estat el 
Sr. Orfila qui ha fet una comparació entre preus eI'ofer
ta de eompanyies privades cap a lIocs molt més \lunyans 
que allo que hi pugui haver entre i\les i els preus que hi 
ha en relació amb les companyies que hi tenim, pero 
vu\l anar a mes. En aquestos moments, per part de les 
companyies estatals, es fan unes ofertes de preus per 
viatjar a qualsevol aeroport europeu -anada i tornada- a 
preus que ni tan sois superen les 30.000 pessetes, senyo
res i senyors cliputats; anar i tornar no arriba a 30.000 
pessetes. Saben que val un vol el'una i\la a Madrid i 
tornar-hi? Molt més car, que passa aquí? Que fan pre
valdre segurament els vols per a aque\les persones que 
puguin utilitzar un cap ele setmana per anar-se'n ele 
vacances i, en canvi, per a les persones que han d'utilit
zar-los per necessitat, com he elit abans, com pugui ser 
per estudis, feina, anar de metges, etc., els costen molt 
més cars. Crec sincerament que aixo és una injustícia. 
Dic tot aixo, Sr. Orfiia i altres portaveus. 

Només vull donar una pinzellada al tema de I'IV A. 
L'IV A, que també repercuteix sobre els nos tres preus, 
del qual es va presentar la reducció que es contempla en 
els pressupostos de I'Estat per al 1995, cosa que es va 
presentar a so de bombo i platerets, com si hagués estat 
una conquista molt important, fins i tot jo record que hi 
va haver un digne representant del Govern central, 
concretament el ministre de Comers; i Turisme, que a 
una pregunta d'un informador, a la fira Fitur, sobre 
I'IVA va dir: "Éste es ul1tema del mal ya 110 vale la pena 
que le con/este, porque es/a reglado ya y aprobado por 
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un consejo de ministros"; efectivament, ja esta tractat i reglat, 
pero jo vull dir-Ios les conseqüencies d'aquesta davallada de 
I'IV A. Escoltin bé: Eivissa-Palma, conseqüencies de la da va
Ilada de I'IV A, 50 pessetes; Eivissa-Madrid, 600; Eivissa-Bar
celona, 250. Sense comentaris, perque, com vos tes saben, 
abans d'aquesta davalIada de I'IVA, hi havia hagut un incre
ment d'un 12 i un 20% en molts de casos. 

Ni tan soIs vull entrar en el tema del handling. Crec que 
es un tema del qual 'pode111 parlar en una altra sessió, que 
també és molt important i que té el seu efecte sobre les 
tarifes. 

Tan soIs per acabar, Ji diré, Sr. Orfila i Sr. Vidal, tot el 
nostre suport a aquestes dues proposicions no de \Iei, i, C0111 
he dit abans, m'agradaria que poguéssim votar les dues, 
perque crec que la intenció tant d'un grup cool de I'altre és 
una demanda positiva per a la nost)";) comunitat. No sé si 
tecnicament és possible votar les dues a la vegada o, si és 
possible, fer un desean s i que s'ajuntassin les dues en un text 
refós, el qual 110saltres, naturalment, votaríem a favor. Gra
cies. Sr. President. 

(El Sr. Presidenl repren la direcció del debal! . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Palau. 

Arribat aquest punt, vista la unanimitat que hi ha entre 
tots els portaveus que hi han intervengut fins ara i donat que 
ens trobam amb dues proposicions no de \Iei, cree que, con
sultada la Mesa, en aquest cas el més adient seria suspendre 
la sessió per un temps de deu minuts i intentar que els porta
veus que han intervengut en aquest tema puguin fer-ne una 
subsumissió i una síntesi deIs distints punts i presentar una 
proposta articulada conjunta. 

Se suspen la sessió per un temps de deu minuts. 

Senyores i senyors diputats. Recomen<;a la sessió. 

S'hi ha fet arribar una pro posta conjunta de tots els por
taveus, en virtut de la qual la proposició no de lIei relativa a 
tarifes aeries de I'empresa Aviaco quedaria redactada de la 
següent manera: '. 

"Primer punt: El Parlament de les IIles Balears manifesta 
la se va preocupació per la pujada de ls tarifes aeries d'Avia
co en els vols entre les illes i de les illes als aeroports de la 
península i insta el govern de les II1es Balears a obrir nego
ciacions amb aquesta empresa per tal que, si fa al cas, es 
reconsideri I 'acord de pujada de preus." 

1 un segon punt, que diria: "El Parlament de les Illes 
Balears acorda sol' licitar del Govern de I'Estat..." 

Prec silenci als c1iputats , per favor. 

" .. ,que adopti les mesures necessaries per tal de vet
llar perque el transport públic regular aeri sigui accessi
ble a tots els ciutadans de la Comunitat Autonoma de 
les Illes Balears i en especial als de les illes de Menorca, 
d'Eivissa i de Formentera, de forma similar al de la 
Comunitat Autonoma de les IIles Canaries". 

Puc considerar que queda aprovada per assentiment 
aquesta proposició no de lIei conjunta? Queda, ido, 
aprovada per assentiment. 

11.2) Proposició no de llei RGE núm. 3443/94, pre
sentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a 
inclusió de la llengua catalana dins el programa Socra
tes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la Proposició 110 de lIei 3443, presentada 
pel Grup Parlamentari PSM i EEM. relativa a inclusió 
de la llengua catalana c1ins el programa Socrates. té la 
paraula, pel grup proposant, el diputat Sr. Gomila i 
Barber. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gr<lcies. Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Una proposició no de llei que va ser presentada el passat 
14 d'octubre. Tots tenim present que dia primer de 
gener el 'aquest any, 1995, entrava en vigor i per un 
períoele de cinc anys el programa d'acció comunitaria 
Socrates. u n programa que ve a ser la segona fase deIs 
programes Erasmus, eI'intercanvi eI'estudiants, i el pro
grama Lingua, de promoció del coneixement de les 
llengües europees. A dins els objectius d'aquests progra
mes, s'hi troben el'una manera específica els de desen
volupar la dimensió de la ciutadania europea en potenci
ar el coneixement ele la cultura i ele la historia deis po
bIes que conformen la Unió Europea, incrementar la 
cooperació i així millorar el coneixement de les dife
rents lIengües que són oficials en la Unió Europea. 

En referencia a aquest darrer aspecte, en el capítol 
tercer ele la pro posta de decisió del Parlament europeu 
i del Consell per a la creació del programa Socrates, en 
I'apartat de promoció de competencies lingüistiques, 
just s'hi compren C0111 a \Iengües estrangeres totes les 
lIengües oficials de la Unió Europea així com l'irlandes 
i el luxemburgues. A<;o implica una discriminació de la 
nostra llengua així com d 'al tres lIengües no estatals 
pero oficials en els respecti us territoris. 

Malgrat que dia 11 de novembre de 1990 el Parla
ment europeu aprovava una resolució on se so1-licitava 
del consell i de la comissió europea que adoptassin les 
mesures pertinents per aconseguir una serie d 'objectius, 
en els quals hi havia, entre d'altres, la inclusió del catala 
en els programes elaborats per la comissió per a I'apre
nentatge i perfeccionament ele les llengües europees. a 
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pesar d'aquest fet, no ha estat incIos en el programa d'in
tercanvis i perfeccionament de les lIengües; no s'ha incIos, el 
catal<l., en aquest programa Socrates. Al nostre entendre, a<;o 
suposaria un incompliment de la resolució del Parlament 
europeu, que es va fer, com ja he dit, l 'any 1990. 

Tot i que la nostra llengua és utilitzada majorit<lriament 
a les universitats tant de les IIles Balears com del País Valen
cia i de Catalunya, així com a les respectives comunitats 
autonomes, entenem que és prou important que la nostra 
lIengua sigui present en aquest programa europeu. Per evitar 
problemes fins i tot a aquestes universitats, on hi ha joves de 
la Unió Europea que participen en aquestes intercanvis, els 
obliguen, perque la lIengua que trien és la castellana, que 
determinades classes i determinats cursos d'aquestes universi
tats que es fan en catala hagin ele fer-se en castella, perque 
el catala no és present en aquest programa c!'intercanvis. 

Per a<;o, aquesta proposició no ele Ilei, on dell1anall1 que. 
en e[ marc del programa Socrates, s'inclogui la Ilengua cata
lana en l'ambit ele l'ensenyal11ent superior amb categoria de 
Ilengua oficial en les universitats ele les Jlles Ba[ears. del País 
Valencia i de Catalunya i que s'inclogui -[a lJengu8 catalan8-
en I'elaboració i intercanvi de programes d'estuelis, de pro
ducció de material didactic innovador i millora deis l11etodes 
i instru ll1ents e1els coneixemen ts I i ngüístics promogu ts per 
les institucions comunitaries. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Gomila. 

Passam al.torn d'intervenció deIs altres grups. 

Pel Grup MIXT, Sr. Peralta, té la paraula. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gnlcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Per 
part e1el Grup Mixt es don8ra suport a aquesta proposició no 
de llei perque el que s'hi expressa ens sembla que és total
ment adient. És totalment logic que, a elins aquest l11arc del 
programa Socrates, s'inclogui la !lengua catalana en l'ambit 
de I'ensenyament superior, i, per una altra banda, és logic 
també que \'elaboració i intercanvi d'estudis també es faci. 
En definitiva, jo crec que no importa profunditzar-hi més, 
perque crec que amb I'explicació que ha fet el Sr. Gomila ha 
quedat prou explicat, aquest tema, i hi manifestam el nostre 
vot favorable. Mo[tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Peralta. Pel Grup SOCIALISTA, Sr. Moll, té 
la paraula. 

EL SR. MOLL 1 MARQUES: 

Moltes gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
E[ nostre grup considera mo[t positius tots e[s esfor<;os insti-

tucionals comunitaris per fomentar el concepte de ciuta
dania europea, en base al coneixement de la varietat 
cultural i lingüística característica del nostre continent. 
Per aixo, nosaltres també donarem suport a aquesta 
proposició no de Ilei i vo[dríem que s'aprovas per una
nimitat, esperam que sigui així. De tota manera, voldria 
assenyalar algunes contradiccions i incoherencies, no 
només la contradicció que pugui su posar que el grup del 
Partit Popular hi estigui d 'acord, amb aquesta proposició 
no de lIei, a pesar que, per altra banda, s 'oposa a la 
introducció de la obligatorietat del coneixement de la 
nostr8 \lengua en la llei de la funció pública de [a nostra 
cOl11unitat auto noma, com va fer ara mateix, en fa dos 
dies, o presentin a nivell estatal un recurs d 'inconstituci
onalitat contra una [Jei que no il1lposa pero sí que fa 
necessari que els jutges que exerceixin en la nostra co
munitat autonoma sapiguen catnla . Aquesta actitud, 
com dic. és certament una mica contradictoria amb el 
suport a la nostra lIengua que pugui suposar la seva 
aprovació en aquesta proposició no ele [Iei. Pero n'hi ha 
més. d'incoherencies, que no afecten el Partit Popular. 
El concepte e1'Europa és un concepte inelestriab[e de la 
varietat cultural i lingüística. ele t81 manera que poelelll 
dir que si no som capac;os ele conservar aquesta varietat, 
haurel11 de modificar la nostra concepció d'Europa, una 
E W'opa culturalment homogenia. i no eliguel1l-ne ja 
lingüísticament homogenia, continuaria sent Europa. 
com a concepte geografic, pero ja no seria l'Europa que 
ha estat sempre, sinó una altra cosa molt diferent, i al 
nostre entendre, una altra cosa mo[t més pobre, més 
improductiva, incapa<; de generar noves utopies. 

Per tant, nosaltres celebram I'entraela en vigor del 
programa Socrates i estam d 'acord amb els seus objec
tius, concretament amb I'objectiu de desplegar [a dimen
sió i l'esperit de ciutadania europea en potenciar el 
coneixement de la cultura i la historia deis seus pobles 
i millorar el coneixement de les llengües europees, pero 
constatam amb preocupació que persiste ix la concepció, 
al meu entendre, excessivament estatalista de l'Europa 
que esta construint, perque aquest8 perspectiva cree que 
tal1lbé és una perspectiva empobrielora del concepte 
d'Europa, i ho demostra la limitació de la prom oció de 
competencies [ingüístiques en les llengües oficia[s ele la 
Unió Europea amb la inclusió només de ['irlandes i el 
luxemburgues, és a dir, les Ilengües oficial s de [a Unió 
Europea més les dues"que, sent oficials d'un estat mem
bre, no ho són de la Unió Europea, i no ha són perque, 
vist des de fora deis seus respectius palsos, la seva im
portancia és molt relativa. Pero. en aquesta concepció 
estatalista, basta que una Ilengua sigui oficial a un estat, 
encara que no sigui de la Unió Europea, per entrar en 
el programa Socrates; poc importa que només la parlin 
3.500.000 persones, com és el cas de l'irlandes, moltes 
de les quals no el parlen perque no el dominen, o 
375.000 persones, com és e[ cas del luxemburgues, que 
fins i tot és discutible que sigui un idioma autonom, és 
més aviat un dialecte del baix alemany, pero bé; la qües
tió és que si són ofici81s eI'un estat. encar8 que sigui 
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d'un estat tan petit com és Luxemburg, ja basta per entrar en 
el programa Sócrates, i a nosaltres ens sembla molt bé que 
hi entrin, peró ens sembla molt malament que una llengua 
com la catalana, parlada per 10 milions de pessetes, no hi 
entri pel sol fet que els qui la parlam no som una comunitat 
constituIda com un estat independent. 

Per aixó, crec que és molt positiu que des d'aquest parla
ment facem sentir la nostra veu i demanem, encara que sigui 
per aquesta via indirecta, que la construcció d 'Europa es faci 
amb perspectiva regional, no en el sentit d'establir una jerar
quia entre nacions i regions perque, en aquell cas, la nostra 
hauria d'entrar dins l'Europa de les nacions, sinó en el sentit 
de considerar que l'Europa unida del futur, encara que sigui 
un futur lIunya, un cop desapareguts els estats que varen 
acordar la seva creació, s'haura el 'estructurar sobre la base ele 
les regions. lnsistesc que és, sense elubte, un futur encara 
Ilunya, pero és evident que aquesta és la dinamica que al 
final, a la Ilarga, s'imposara, perque nOlllés :lixí es podre't '
salvaguardar el concepte el'Europa que compartim tots els 
europeus, és a dir, el concepte de la varietat cultural i lin
güística, pero també el concepte ele la participació democra
tica i directa deis ciutaelans europeus en la política europea. 

I aquest és I'objectiu que es pretén, fins al punt que tam
bé s'ha parlat de construir Europa, d'assolir aquest objectiu 
estructurant l'Europa de les ciutats; una perspectiva que, 
com vostes comprendran, ja que aspir a ser batle ele Palma, 
a mi em sembla molt positiva. 

Per tant, insistesc, en resum, donarem suport a la propo
sició no de llei i esperam que, a pesar de totes les contradic
cions, s'aprovi per unanimitat. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moll. Pel Grup PP-UM, Sr. Marí i Tur, té 
la paraula. 

EL SR. MARÍ 1 TUR: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Jo em 
pensava que veníem aquí a parlar del programa Sócrates i 
resulta que fem campanya electoral, que es parla de la Con
selleria de la Funció Pública i que es ve a parlar aquí d'in
cohen~ncies, jo cree que, d'incoherencies i de roba estesa, qui 
més qui manco en té ca seva, 

Hauria bastat tal vegada que el catala hi hagués quedat 
inclos com a \lengua oficial, si alguns d'aquestos estats mem-

- bres directíssimament implicats en el tema s'haguessin esfor
<;:at un poquet més per tal que el catala, el basc i el gallec 
haguessin pogut estar inclosos en aquest programa, i ara -
mirau per on- resulta que la Comunitat Autónoma de les 
Illes Balears en té la culpa perque no dóna suport a un pro
grama de funcionaris, etc. - Anem al que ens ha aportat aquí el programa Socrates, 
Sr, Gomila, perque vegi I'interes que el tema de la \lengua 

té en el nostre grup, no hem tengut cap inconvenient en 
demanar-ne informació directa a BrusseHes, des d'on, 
amb data d'ahir, ens han informat que -ho traduiré del 
castella- "quant a la possibilitat de presentar projectes 
en J'acció sobre promoció de competencies lingüísti
ques en la comunitat, en el marc del Socrates, el depar
tament d'ensenyament superior diu que l'idioma catala 
no esta considerat com a llengua oficial de la comuni
tat", cosa que s'ha dit aquí ja tres vegades, peró volem 
demostrar l 'interes que qualsevol proposició que faci 
referencia a la lIengua catalana té -repetesc- per al nos
tre grupo 

Aquells que han estudiat aquestes quaranta fulles, 
que, naturalment, ni comentaré, que fan referencia 
directa al programa Sócrates, s'hauran adonat que s'hi 
parla també del programa Erasmus i del programa Leo
narelo ela Vinci, que exactament ha donat la mateixa 
informació i on la mateixa dificultat té la nostra \lengua. 
Malgrat aixó, no hem de perdre cap esperan<;a, ja que 
existeix una resolució elel Parlament europeu per la qual 
el catala pot tenir altra consic1eració en ensenyament 
superior. 

Jo el vull felicitar, SI'. Gomila, i dir-Ii, si no ho he 
esmentat encara, que la votarem favo[ablement i que 
aquesta petita matisació que voste ha fet era allo que a 
nosaltres ens semblava una mica contradictori per tal 
que aquest programa Sócrates, quan vengui a les univer
sitats catalanes, valencianes i a la de les IIIes Balears, els 
estueliants es poelrien trobar amb un greu problema, ja 
que un angles, un frances o un belga podria pensar, i 
així s'havia inscrit en el moment de fer la matrícula, 
que ell rebria I'ensenyament en Ilengua castellana, sense 
que aixo volgués sign ificar cap mena de menyspreu cap 
a la nostra lIengua catalana, pero senzillament, aquest 
estudiant futur del programa Sócrates a Balears potser 
tengui alguns coneixement més o menys profunds del 
castella i, en canvi, no tengui ni idea de catala, si ve a 
Balears, o ele basc, si va al país basc, 

Per tant, hi teníem uns petits dubtes, pero voste ja 
ens els ha aclarit, peró, malauradament, ni voste ni 
aquest parlament, que només hi podra fer una mica 
més de for<;a, hi podrem fer res si no aconseguim que 
la Ilengua catalana sigui considerada oficial en el pro
grama Sócrates. 1 encara que sigui per al Diari de sessi
ons, repetesc que, atesa la importancia que el tracte 
constitutiu de la comunitat europea dóna a l'ensenya
ment i a la formació de qualitat i que el programa Só
crates va lIigat, dins el seus ambits el 'aplicació i d 'acció, 
als programes Erasmus i Comenius, deIs quals no he 
sentit a parlar aquí, i de forma colateral al programa 
Lingua, atesa també la importancia que el programa 
Sócrates tindra per desenvolupar o promoure les com
petencies Iingüístiques de totes les Jlengües oficials de 
la comunitat europea, per tal el 'evitar la discriminació de 
la lIengua catalana entre les alo"es lJengües oficials de la 
Unió Europea i perque consideram, en el nostre grup, 

" 
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que no es pot donar un ensenyament digne i de qualitat sense 
el coneixement no sois de la nostra lIengua, sinó també de la 
nostra historia, creim que les institucions de les nostres illes, 
i més concretament, la representació del seu poble, és a dir 
el Parlament de les IlIes Balears, ha de donar suport, com ho 
fara el nostre grup parlamentari, a la proposició no de lIei 
presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM. Tant de bo 
que aquesta nova manifestació de la voluntat lingüística i 
cultural del grup popular serveixi perque es vagin esborrant 
una vegada més aquestes repetides, cansades i pesades acusa
cions cap al nostre grupo 

Dit aixo, ja fa molt de temps que un personatge il·lustre 
e1'aquesta comunitat autonoma, ni ma\lorquí, ni menorquí, 
ni formenterenc, va tenir I'avinentesa a Catalunya -exacta
ment, Sr. Alfonso, era eivissenc, fi\l il'lustre e1'un ajuntament 
eivissenc- ele pronunciar un famosíssim discurs en el 1 Con
grés de la Llengua Catalana que es titulava Apreci en que es 
linguda a Eil'issa la /lastra propia /lengua. Aquest apreci a la 
nostra propia Ilengua no només el tenia aquell eivissenc 
il·lustre , sinó que tal11bé el comparteix el Grup PP-UM, que 
avui dóna suport a la seva proposició. Enhorabona. Moltes 
gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí i Tur. 

Acabat el debat, deman si es pot considerar aprovada per 
assentiment la proposició no de \lei de que es tracta. Queda, 
ido, aprovada per assentiment. 

11.4) Proposició no de llei RGE núm. 5248/94, presentada 
pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a prom oció de 
les activitats i els productes artesanals de les IlIes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la següent proposició no de llei, que és la 5248, 
presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a 
prol1loció de les activitats i els prod uctes artesanals de les 
IIles Balears. Té la paraula en 110m del grup proposant el 
diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

si:. President, sen yo res i senyors diputats. El foment de 
l'artesania ha estat sempre un deis programes amb menys 
pressupost de la Conselleria de Comer<; i Indústria i, al fo
ment de la producció i del consum de determinats productes 
artesanals agroalimentaris, tampoc no s'hi ha donat la impor
tancia que nosaltres creiem que li haurien d'haver donada 
des de la Conselleria d'Agricultura. De fet, a cada un deis 
debats deis pressuposts de la Comunitat, el Grup PSM i 
EEM ha reivindicat per la via de la presentació de les cor
responents esmenes un augment pressupostari en aquesta 
materia, que I'hem considerada sempre d'un gran interes o l 
és que el potencial de les IIles Balears és important en aquest 
terreny i la tradició artesanal ha originat multitud de tecni-

ques i de productes de gran quaJitat que abracen dife
rents sectors de la producció. 

Pero si l'Administració de la Comunitat Autonoma 
no ha sabut dedicar un esfor<; suficient al foment de 
I'artesania, des del punt de vista de la formació deis 
artesans i del foment de la producció artesana, és en el 
camp de la comercialització on menys ha actuat; un 
camp on, precisament, troben més dificultats, els arte
sans de les IlIes, per raons obvies, derivades del caracter 
de la se va producció, sempre petita en volum, i de 1 'ato
mització del sector. No obstant aixo, el fet que les IIles 
Balears siguin una comunitat abocada a I'activitat turís
tica dóna més possibilitats que mai a la producció arte
sana que ben enfocada pot representar fins i tot un 
atractiu més cap als visitants. El Govern de les Illes 
Balears hauria de ser capa~. en aquesta materia, d'actu
ar-hi de forma coordinad<l i de dedicar esfor<;os i recur
sos, les conselleries ele Comer~ Indústri<l. e1'Agricultura 
i de Turisme, <l fomentar la comercialització d 'aquesta 
producció artesana. 

Qui de vostes, senyores i senyors diput<lts, no ha 
tingut l'ocasió de veure com molts deis turistes que ens 
visiten se'n duen, com si fos la cosa més típica de les 
nostres illes, els capells mexicans més horrorosos i uns 
asenets que, sincerament, no sé que tenen a veure amb 
les nostres tradicions. Saben vos tes que la immensa 
majoria deIs turistes que ens visiten se'n tornen als pai
sos d'origen sen se haver conegut que a casa nostra 
cOl11ptam amb un deIs formatges més exquisits de l'Eu
ropa comuniÜlri<l i amb uns embotits dignes de ser con
siderats el millor regal que poden fer a les seves amis
tats? 1 quin esfor~ es fa des del Govern per donar a 
coneixer aquests productes als visitants? Determinades 
comunitats dediquen una part important del seu pressu
post a la promoció del consum deis productes artesans , 
especialment els agroalimentaris, amb un resultat prou 
positiu. El fet que a la nostra comunitat no es digui a 
terme aquesta política, perjudica els nostres artesans, els 
quals es veuen il11possibilitats ele dur a terme per si sois 
aquesta prol1loció. 

Mirin si és important el possible mercat que tenim 
aquí dins, a les propies Illes, que estam parlant de vuit 
milions de visitants, tots ells virtuals compradors de 
regals per a familiars i amics; 110 val la pena fer un es
for~ en aquest sentit des elel Govern?, no és un bon 
motiu per elur a terme una part d'aqueIl pacte intersec
torial que tanta tinta va fer córrer fa uns anys, que ha 
quedat en res i que ara podria abra<;ar no tan soIs agri
cultura i Turisme, sinó també producció artesanal, tu
risme? La importancia de les grans superfícies en el 
sector del comer<; és evident, tenir-hi presencia o no és 
vital a I 'hora de comercialitzar els productes artesanals 
i especialment els agroalimentaris, pero I'accés a les 
grans superfícies no sempre és facil, i no hi ha cap 
classe ele dubte que I'acció del Govern pot f<lcilit<lr-ho, 
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com ja s'ha fet amb algun producte, segons creim recordar. 

19ualment, la promoció exterior, a fora de les IIIes, de 
determinats productes difÍcilment es dura a terme sense el 
concurs del Govern, i saben, en can vi, que alguns deis pro
ductes que aquÍ s'elaboren tenen la suficient qualitat com 
per conquerir mercats? El problema continua sent, i ho hem 
dit moltes vegades, I'excessiva atomització deis productors, 
i és per a<;o que la promoció feta amb la col'laboració del 
Govern esdevé vital. . 

Finalment, la proposta número quatre que presentam 
pretén que el govern promogui el consum de productes 
ecologics. L'agricultura ecologica s'ha implantat ja amb for~a 
a les lIJes, especialment a Mallorca, i són ja diversos els agri
cultors que han comen<;at una producció sen se la utilització 
de pl"Oductes químics. S'ha avan<;at en la consecució de 
J'etiqueta verda, que ha ele distingir aquests aliments proelu
i"ts pel sistema ele l'agricultura ecologica: ara s'ha ele pro
moure el seu consumo i és ciar que ni e ls pagesos poden fer
ha per si sois ni els consumidors tenen coneixement que 
existeixen aquestes proeluctes i especialment com se'ls pot 
distingir . Pensam que el Govern hauria ele clur a terme 
aquesta promoció i que aquesta campanya representaria la 
consolielació elels productors el'aquesta agricultura ecologica, 
que poden tenir un bon jutur si se'ls ajuda ara de forma 
con venien t. 

Per fer tot a<;o no es necessiten molts recursos, és neces
saria la voluntat política ele dur-ho a terme, alguna partida 
pressupostaria per fer-hi front i la col'laboració del sector. 
Creguin-me, senyores i senyors diputats, que només desti
nant-hi la meitat del que es destina a publicitat improductiva 
ja es faria molt. Existeix, pero, la voluntat de fer-ho? O'aquí 
a un momentet ho veurem. Gracies. 

(El 51'. Vice-presidenr primer substitueix el Sr. Preside/u en 
la direcció del debat! 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila . 

Grups que hi vulguin intervenir? 

Per part elel Grup MIXT, té la paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Faré una in
tervenció molt breu per anunciar el suport deis diputats 
el'Unió Mallorquina a aquesta proposició no de lIei. ]0 vull 
recordar que Unió Mallorquina va fer una campanya perque 
es consumissin productes mallorquins, cree que va ser molt 
ben rebuda per la societat i coneguda per tots aquests dipu
tats. Aixo és coincident amb alguna de les propostes que hi 
ha aquí. o almanco concomitan!. en el sentit de fer possible 
que e ls productes autoctons alimentaris o e1'altre caracter 
1l1i1lorin la seva comercialització. Aquestn noveta!. que siguin 

presents a totes les grans superfícies comercials de les 
IlIes Balears, la trobam interessant, ja que si som la 
comunitat autonoma espanyola que té més grans super
fÍcies per mil habitants, que hi venguin els nostre pro
ductes, és el mínim que poden fer. Per tant, ens pareix 
encertat el fet d 'afegir-hi aquesta coa, que pareix que o 
té importancia, pero que jo cree que en té més de la 
que pareix. 

De les altres hi ha poques coses a dir. És bo aJlo que 
diu voste de I 'artesania, deIs productes artesanals, que 
els artesans són persones autonomes normalment , o 
sigui, que fan feina per a ells mateixos, i que no tenen 
els avantatges que tenen 11101ts d'assalariats. Per tant, un 
ajut a I'artessnia, cree que és molt important, apart que 
també forma part de la nostra cultura, I'artesania propi
a. 

En resum: Oonarelll supon als quatre punts. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Pascual. Per part del Grup SOCIALIS
TA. té la paraula el Sr. Valenciano . 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Orfila, 
primerament li he de dir que una cosa és el seu discurs, 
amb el qual estam absolutament d'acord, i una altra és 
la Iletra escrita que presenta. amb la qual també estam 
d'acore! , pero a la qual tenim algunes precisions afer , 
perque el que es presenta és el que votarem i del que 
hem de parlar és del tex~ escrit i no del que voste ha dit. 

Em permetra que comenci per darrera, que comenci 
pel darrer punt fins arribar al primer. 

El que es demana en el quart punt és que el Govern 
realitzi campanyes de promoció de la difusió ele produc
tes frescos i ecológics i, a més, campanyes ele consum de 
productes frescos. Aixo esta molt bé, suposal1l que el 
resultat sera que millornra la quaJitat de vida deis ciuta
dans d'aquestes illes, pero em permetra que li digui que. 
COI11 a mínim, esta 11101t poc concretada, per que? Per
que proeluctes frescos poden ser, per exemple, lIetugues, 
tomatigues, etc., que no tenen per que ser produ'its 
aquí, perque aquest punt de la proposició no de Ilei no 
ho diu, podrien ser fin s i tot no d'una altra comunitat 
autonoma, sinó el'un altre país. Per tant, és una in
concreció que crec que és important dir-la, perque 
repetesc que el que s'aprova és que hi ha aquí, nosaltres 
hi estam d'acord, pero creim que seria molt més impor
tant concretar-ho. 

Pel que fa al tercer punt, on es demanen dues coses: 
que el Govern de la Comunitat Autónoma organitzi la 
promoció exterior de productes específics i després que 
e l Govern de la COlllunitat Autonoma organitzi i finall-
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cii' la promoció de productes específics. A quins productes 
fa referencia voste? Oli, vi, formatge, sobrassada, fruits secs, 
etc., que vol dir etcetera? Tot, etcetera vol dir tot. Organit
zar-ne la promoció exterior -voste és un coneixedor d 'aques
ta qüestió- a vegades pot fer referencia fins i tot a la produc
ció de la propia empresa, la manera de produir hi pot influir, 
a vegades és necessari canviar-Ia per anar a una promoció 
exterior. En aquest sentit, jo crec que ni el govern de la Co
munitat Autonoma ha de fer d'empresari per ficar-se en 
I'organització de la propia empresa ni tampoc ha de fer de 
banquer. Si m' ho permet, jo Ji proposaria una altra redacció, 
que és diferent, la passaré al president, i que seria la següent, 
em sembla que esta en I'esperit del que voste demana: "El 
Govern de la Comunitat Autonoma, en el termini de tres 
mesos", perque no hi fixa termini, "elaborara un pla de 
suport a les empreses agroalil11entaries", jo vull entendre que 
voste nOl11és vol fer referencia a aquest sector, perque no 
n'hi parla d'altres, pero aquest etcetera els deixava oberts, 
"per facilitar la promoció exterior del seus productes". Amb 
aixo, tendríem que elaborarÍem un pla i sabrÍem la disponi
biJitat economica que hi ha; d'aquesta altra manera. si s'apro
va, no se sap ni quan s'ha ele fer, ni concretament si s'ha ele 
dirigir a tothom, no és el mateix si s'ha de elirigir a 1110It 

poca gent, i, a més a més, com li deia, fixarÍem la quantitat 
economica i especificaríem que han ele ser empreses raelica
des a les IlIes Balears. 

Quant al segon punto S'hi demana que el conseller de 
comer~ i Indústria ... , que la conselleria dugui a terme les 
gestions necessaries per fer possible que els productes autoc
tons sigu in presents a les grans superfícies. Sr. conseller, jo 
crec que voste podria fer aquesta gestió, l'hauria de fer, si jo 
fos conseller de Comen:; i indústria, ja I'hauria feta, i no 
m 'estranyaria gens que voste també l' hagués feta, pero jo els 
he de dir que no per aixo el consum d'aquests productes 
s'incrementara, s'incrementara el consum c1'aquets productes 
quan aquests productes tenguin una qualitat diferenciada i el 
consumidor aprecii' els productes elaborats a les IlIes Balears. 
Per tant, la política no esta que el conseller faci una gestió 
amb els "hipers", la política esta que en fomenti la qualitat. 
Per tant, nosaltres li hem ele dir que elonarem suport a aquest 
punt. Logicament, que facin les gestions que siguin necessari
es, pero, realment, creim que I'opció política hauria de ser 
una altra; creim que I'opció política hauria de ser fomentar
ne la quaJitat, perque, a través el'aquesta quota diferencial de 
qualitat, es puguin vendre millor els productes d'aquestes 
illes, i efectivament és en aixo on no hi ha la incidencia del 
Govern de la Comunitat Autonoma, perque les inversions 
que dedica a aquestes qüestions ... , voste feia referencia a les 
inversions en artesania; a l'artesania, en un any, entre els 
capítols d'inversió 6 i 7, hi dediquen 37 milions, els 37 mili
ons no arriben ni a un 2%, per exemple, del que va costar la 
compra de cala Mondragó, és el 10% del que volien pagar 
per Can Salas, és a dir, practicament res. 

Per tant, donarem suport que facin aquestes gestions, 
pero creim que si volem realment que els productes autoc
tons d'aquestes iHes es venguin més aquí, que és el que 
vos te pretén, la política ha de ser millorar-ne la qualitat i 

fer que aquí hi hagi un producte que sigui més apreciat 
i que sigui precisament per aixo que es compri. 

Quant al darrer punt, que és el primer, hi demana 
que un conjunt de conselleries duguin a terme una labor 
permanent de promoció de les activitats artesanals per 
una banda i de ls productes artesanals. Jo lament que 
sigui una cosa tan inconcreta perque immediatament el 
conseller li pot dir perfectament: "Ja ho faig, aixo". Ho 
fan amb molt pocs doblers, pero ho fan, jo crec que el 
que s'ha de demanar és que hi dediquin més que el que 
s'hi dedica, que ho promoguin més, que hi posin més 
intereso Aixo, lamentablement, no ho diu. L'altre dia 
parlava amb un artesa i em deia que I'artesania és a 
l'UVI en aquestes moments, és a I'UVI, pero, amb 
aquest "gelocatil" que presenten, difícillllent sortira de 
l'UVI. 

Per tant, nosaltres trobam que és una moció molt 
generica, extremadament generica, que és molt poc 
concreta, hi donarem suport, pero és un "gelocatil". 
Gracies. 

(El Sr. Presidenr reprcl1 la direcció del deba/) , 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Pel Grup PP-UM, Sr. Pons, 
té la paraula. 

EL SR. PONS 1 VILLALONGA: 

Gracies. Sr. President. Senyores diputades, senyors 
diputats. A fi d'aprofitar el maxim de temps en la meya 
intervenció, passaré directament a contestar les quatre 
pro postes d'aquesta proposició no de !lei que ens ocupa, 
presentada pel PSM i EEM, sobre promoció ele les acti
vitats i els productes artesans de les nostres illes. 

Quant al primer punt, helll de dir que la coorelinació 
entre els distints estaments es realitza a través de la 
comissió d'artesania. que esta creada, on estan represen
tades les distintes conselleries i les institucions de carac
ter economic i social. Per una altra banda, la Conselleria 
de Comen; i Indústria, amb el seu programa 6210, d 'ar
tesania, té per final.itat, entre altres coses, desenvolupar 
el marc de la L1ei d 'artesania, elifusió i suport de mani
festacions artesanals, difusió del document de qualifica
ció artesa i carta de mestre artesa, millora de la forma
ció deIs artesans, millora de la infraestructura deis tallers 
artesans i edició periodica d'una publicació de caracter 
artesanal. 

En el punt segon, en estar immersos en una econo
mia, com tots sabem, de lIiure mercat, seria suplantar la 
identitat de I'empresari pretendre influir dins de la seva 
empresa sobre com i ele quina manera ha de comercialit
zar els seus productes i on han de ser exposats. Per una 
altra banda. I'empresari sí que va trobar res posta per 
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part de la Conselleria de Comer~ i lndústria a tot el que es 
refereix a millora d 'imatge deis seus productes en les línies 
d'ajuda establertes a I'efecte. 

Referent als punts tercer i quart, la Conselleria d' Agricul
tura i Pesca ha realitzat i realitza una política agroalimenta
ria que inclou la caracterització i 1 'adequació de la producció 
al consum, el control de la qualitat i la promoció deis pro
ductes de les Illes Balears. Els quatre principis anteriors són 
fonamentals i s'han de realitzar en l'ordre descrit, si interessa 
que les inversions en promoció benefici"in els productes de 
les nostres illes. 

Així, en els darreres anys s'han realitzat estudis de carac
terització deis aliments tradicionals de les nostres illes, els 
quals obviaré a fi de poder coordinar al maxim el temps 
d 'aquesta intervenció. que, com tots s:lbem és limitada; com 
deia, aquests estudis han permes coneixer quines virtuts 
tenen els productes i quins aspectes en són l1lillorables. 

EIs habits deis consul1lidors han evo lucionat en els dar
rers anys i és necessari adaptar els procl uctes a la demanda, 
fins i tot dissenyar nOllS productes, i 3mb aques! objectiu 
s'han realitzat diferents projectes de c1esenvolupament tecno
logic, els quals també obviaré, per exemple, envasar en por
cions el formatge de Maó, pero obviaré una relació que tenc 
per guanyar temps. 

Ouant al control de qualitat, s'ha donat suport als consells 
reguladors en la seva tasca de controlar els productes amb 
denominació de qualitat, també s'han realitzat projectes de 
desenvolupament en materia de control de qualitat, desenvo
lupal1lent d'un manual de qualitat destinat a I'elaboració del 
formatge de Maó i disseny el 'una norma de qualitat per al 
forl1latge de Maó. 

Continuam. En promoció, s' ha desenvolupat un programa 
de promoció sobre tres eixos: Presencia deis productes agro
alimentaris de les llles amb denominació de qualitat a les 
fires autonomiques i nacionals. Suport de les accions de 
promoció deis consells reguladors. Accions per donar a co
neixer els aliments de Balears als escolars, que són en realitat 
els futurs consumidors. 

Arribam al marc legal que serveix de base a la política de 
la Conselleria de Comef(~ i Indústria en materia d'artesania. 
Es va iniciar, aquest marc, I'any 1985, en fa deu anys, amb 
la publicació de la Llei d'ordenació de l'artesania, el posteri
or desenvolupament de la Ilei contempla la regulació de 
conceptes com són: Mestre artesa, empresa artesana, docu
ment de qualificació artesa, distintiu de qualitat artesana, etc. 
Tot a~o constitueix una base jurídica essencial que permet 
concretar en accions específiques la política artesana del 
Govern. Aquest marc legal es dóna per conelos amb les 
línies essencials I 'any 1988, en fa set anys; a partir d 'aquest 
moment, es potencia la labor de promoció de I'artesania 
utilitzant com a filosofia basica el concepte de qualitat apli
cat a I 'artesa i al seu producte. 

Així, donaré a conelxer actlvltats actuals, de I'any 
1994, en la labor de la Conselleria de Comer~ i lndústri
a, la qual les ha centrades fonamentalment en dues 
lÍnies d'actuació: Labor promocional i relacions amb 
altres comunitats autonomes i amb la comunitat europe
a. A~o no obstant, no s'han oblidat altres accions relaci
onades amb l'artesania, com pot ser la labor informativa, 
la publicació de lIibres i de fullets, i el desenvolupament 
legislatiu. 

En labor promocional: 

Hem fet assistencia amb suport a la Fira internacio
nal de Frankfurt (Fira lntergit) . 

A la fira Baleart 94. M'aturaré una mica en aquesta 
per ser una de les més importants celebracles en la nos
tra comunitat. La Conselleria de COl11er~ i Indústria po
tencia molt especiall1lellt aquesta fira, que constitueix la 
millor plataforma per a la promoció de I'artesania de 
qualitat, aquest any de 1994. En aquesta fira, hi van 
exposar un total de 44 empreses artesanes amb docu
ment de qualificació artesanal, les quals van disposar 
d'un espai preferent i delimitat dins el conjunt de la fira. 
Per una altra banda, totes aquestes empreses van gaudir 
de subvencions més o menys important~ que en total 
van ser poc més de vuit milions de- pessetes. La con
selleria, per una altra banda, va facilitar espais gratu"ita
ment als consells insulars ele Menorca i el'Eivissa i For
mentera, així com a dues comunitats autonomes, que en 
aquesta ocasió van ser Valencia i Múrcia, i com a colofó 
ele la fira, es van Iliurar unes plaques commemoratives 
a cada una de les empreses artesanes expositores, també 
a dins deIs actes programats per a aquesta fira s'ha de 
destacar el lJiurament ele diplomes a 68 nous mestres 
artes3ns. La labor promocional i informativa es va com
pletar mitjan~ant la presencia de la conselJeria amb un 
estand propi, des el'on es van repartir innombrables 
fullets i es va facilitar amplia informació. Apart d'aques
tes subvencions concedides a les empreses assistents a 
Baleart 94, es van conceelir un total de 19 ajudes a alu'es 
empreses artesanes per elistints fins (assistencia a fires, 
8 empreses; adquisició d'immobilitzat, 10 empreses; 
edició ele fullets, 1 empresa). el total de les quals suma 
la xifra de poc més de tres milions de pessetes. 

A dins ele la labor promocional, canalitzada a través 
de J'empresa Ferrers perque desenvolupés un projecte 
d'implantació d'un comer~ en el centre de Palma dedi
cat a la venda de productes artesans de quaJitat que -
comptés amb la col'laboració de diferents empreses 
artesanes amb possessió del document de quaJitat artesa
na, el projecte es va dur a efecte, el comer~ s'ha situat 
en el carrer Boteria i s'hi han inscrit 18 empreses arte
sanes. 

Un total de vuit ajuntaments i quatre associacions 
artesanes tam bé es van beneficiar I 'any 1994 d 'ajudes, 
I'es ment ele les quals obviaré intencionadalllent per falta 
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de temps. En aquestes actlvItats artesanes subvencionades, 
s'ha de destacar la corresponent a la Fira del fang, a Marrat
xí, i la Pla<;a d'art, a Eivissa, que van ser especialment consi
derades per la Conselleria de Comer<; i Indústria. 

S'ha potenciat durant el 1994 la col'laboració amb altres 
comunitats autonomes a través de reunions del pIe de repre
sentants en materia d 'artesania. S 'han mantingut reunions a 
Barcelona, a Múrcia i a Palma. 

EIs representants d'aquesta comunitat autonoma, per una 
altra banda, van formar part de les comissions formades per 
potenciar la presencia espanyola en els forums internacio
nals; en concret, s'ha format part de la comissió que va visi
tar el secretari d'estat d'Indústria i s'ha participat en diverses 
reunions preparatories del JI Congrés internacional de I'arte
sanaia , que es van celebrar a Dublin . Barcelona i Copenha
gue, i, aixÍ mateix , en el citat congrés. que va tenir lloc a 
Berlín. 

Durant I'any 1994, s'ha desenvolupat el treball habitual 
de la Conselleria ele Comen; 1 lndústria en resolclre expedi
ents en nombre superior a 200, la ponencia tecnica s 'ha 
reunit un total de 29 vegaeles, s'han concedit un total de 68 
cartes ele mestre artesa, 13 d 'artesa i 29 documents de quali
ficació artesana; així mateix, s'ha desenvolupat una intensa 
campanya publicitaria en radio i premsa així cO,m difusió ele 
cartells, fullets. etc.; han aparegut dos números de la Revista 
artesana balear, on col'laboren els mestres artesana precisa
ment, una d'aquestes va ser destinada a un monogr3.fic sobre 
Menorca -és aquesta que els mostr. 

Per acabar. durant I'any 1994, es van publicar catalegs 
específics -estic acabant, Sr. President- per a les fires de 
Frankfurt (Intergit), dues edicions per a cada una dins I'any 
1994, i Baleart; s'ha editat així mateix un cataleg que conté 
totes les em preses artesanes i tots els mes tres artesans. 

S'ha editat durant I'any 94 un llibre, 100 anys de mes/re 
d'aixa, una primera publicació dedicada a eines d'oficis d'ar
tesan s, relativa a les usades pels mestres el'aixa, i s'ha realit
zat també un video el 'artesania balear. 

Es evident, ielo, que la conselleria del govern el 'aquesta 
comunitat atén perfectament les necessitats de les empreses 
a!'tesanes de la nostra illa, per la qual cosa entenem que no 
poelem elonar suport a la proposició no de llei que ens han 
presentat. Moltes gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pon s i Villalonga. 

Torn de replica. 

Sr. Orfila, té la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. la esta tot feto El Sr. Valenci
ano troba que la campanya de productes frescos és poc 
concreta, no sabem exactament..., és exactament la que 
fa un ajuntament emblematic del seu color polític, i 
n'estan orgullosíssims. "Consumiu productes frescos", 
"consumiu productes frescos", així, a nivell de radio a 
l'illa de Menorca, i tothom sap que són productes fres
cos, i els forans, és difícil que arribin aquÍ amb la fres
cor suficient com perque se'ls consideri així. Sr. Valen
ciano, ates que tampoc no donaran suport a la proposi
ció no de llei i, per tant, no sera aprovada, no accepta
rem la seva esmena; nosaltres pensam que I'hauria d'ha
ver presentada per escrit, tal com pertoca, i que la feina 
és així com s'ha de fer, a I'hora, en el moment, més 
que presentar-la així. 

Com ha de ser la campanya, esperar tres mesos per
que el Govern presenti un pla ele campanya, coneixent 
COJ11 el Govern se sol saltar a la torera els acorels ele 
terminis que se li donen i a tres mesas de les eleccions'J 
Nosaltres creilll sincerament que no tendria cap sentit. 

El Sr. Valenciano ha dit una cosa que cree que és 
molt important. No s'incrementara el consum de pro
ductes agroalimentaris més que en potenciar-ne la quali
tat, i crec que és cert, pero cree també que s 'ha fet una 
feina seriosa no eles del Govern, sinó des deIs sectors per 
incrementar la quaJitat ele les seves produccions, i em 
referesc a les produccions agroalimentaries. Es fan en 
aguests moments alguns proeluctes agroalimentaris el'alta 
qualitat, pero que tenen un problema greu a I ' hora ele 
ser comercialitzats, i n 'hem parlat moltes vegaeles aquÍ 
dins; hi hem parlat ele les dificultats que té el formatge 
de Maó, per exemple, un producte amb denominació 
d'origen. amb qualitat controlada, per ser comercialitzat 
a causa ele I 'excessiva atomització deIs comercialitzadors, 
i podem parlar de xifres, vos tes saben que parlam el 'una 
producció de 5'5 milions de quilos de formatge, el 70% 
deIs quals es queda una única empresa i els altres es 
comercialitzen a través ele 13 empreses , i creuen que 
aixÍ es pot fer publicitat? Oue ha fet el Govern per 
promoure el consum d 'aquest prod ucte el 'alta gualitat? 
Oualque cosa hi ha fet, pero no el suficient, i segura
ment que a partir el'ara hi fara més, tal vegada perque 
s'atraquen eleccions, tal vegaela perque ha arribat al 
convenciment que era hora de fer-ho, pero no s'hi ha 
fet el suficient, i tots sabem que en aquestes moments hi 
ha excedents de producció amb dificultats de col'locació 
en el mercat, i a<;o és ben real, i a les xifres que tenen 
els diputats que fan feina amb el Picab de la lIet em 
remet. Pero no només és el tema del formatge, hi han 
productes que tenen I'etiqueta OC (Oualitat controlada) 
que també tenen dificultats per ser coneguts; és més, jo 
els diria que molts deIs consul11idors de les IIles Balears 
no saben encara que és I'etiqueta OC, com es poden 
distingir els aliments ele qualitat deIs que no tenen 
aquesta garantia, perque se suposa que els que tenen 
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aquesta qualitat controlada han estat objecte de més control 
i s'ha cuidat molt més la seva elaboració. No s'ha de fer un 
esfor<; en aquest sentit des del Govern per potenciar-ho? 
Nosaltres pensam que almanco fins ara no s'ha fet de forma 
suficient. 

_ . L'actuació conjunta de les conselleries ni s'ha plantejat. 
Tots recordam alla que ens va explicar el Llibre ver de ['agri
cultura a [es Illes BaLears, aquell germa major que donava la 
ma al germa petit i que ... , ni li queda ma, ni li queda germa 
petit , el germa major ha quedat tot so l. Per que no plantejar
ho seriosament? 

És certa o no és certa aquesta imatge que els dei a fa un 
moment, la deis turistes que se'n van, que els veus que se'n 

lO • van cap a I'avió carregats amb aquell capell, i tom a dir-ne 

. . -

. ~. 

..... 

horrorós, mexica, com si fos típic de les IIles?, com si fos 
típic ele Mallorca o ele Menorca') És o no és certa aquesta 
imatge') 

Saben vos tes que s'han fet petites enquestes en el sector 
turÍstics i que aquests desconeixien que aquí hi havia pro
ductes agroalimentaris el'alta qualitat?, saben vos tes que 
precisament són els turistes ... , que só n els palsos el'on prove
nen la major part d'aquests turistes els que consumeixen amb 
molta més quantitat, amb_l1lolt més percentatge, aquests pro
ductes agroalimentarís? Em referesc concretament al format
ge, Anglaterra, Fran<;a, Alemanya, Italia consumeixen tres 
vegades i mitja més formatge que el que consumeixen els 
habitants de les Illes. És ver que hi ha un problema de pre
sentació del producte, i tots ens som conscients, fa res el 
Govern per promoure un can vi des del sector per fer possi 
ble que es doni una presentació més atractiva i que aquests 
vuit miliolls ele turistes que ens visiten sigui n susceptibles 
d'endur-~e aquests productes nostres com a regal, com a 
obsequi, per als seus familiars i per als seus amics? 

Es possible tot a<;o'7 Nosaltres pensam que sí, i alu"es 
comunitats autonomes hi fan una feina especialíssima. 

EL SR. PRESIDENT: 

Un moment, Sr. Orfila, per favor. 

Prec silenci als diputats, perque és impossible seguir 
aquest debat, els prec silenci. 

Continui', Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Té raó, Sr. President, és un tema que interessa a molts 
pocs diputats, pero jo crec que interessa al sector artesa i que 
interessa al sector agroalimentari, i és una pena que a vega
des el Parlament de les IlIes, per manca d 'atenció, per desin
teres , estigui d'esquena als problemes que tenen els ciuta
dans. 

S'ha fet aquesta campanya de que ens parlava, aques
ta coordinació que ens dei a el Sr. Pons i ViIlalonga, que 
sí, que ha donat ... , s'ha fet aquesta campan ya respecte 
deIs visitants?, quin tant per cent deis turistes coneixen 
aquests productes de que els parlava?, quin tant per cent 
deIs turistes, d'aquets vuit milions de visitants, se'n duen 
aquests productes agroalimentaris de les Illes Balears? Jo 
crec que poquíssimes en comparació amb la gran quan
titat que podria ser. 

El Sr. Pons i Vi!lalonga ens ha recitat una !letania de 
"s'esta fent, s'está fent, s'esta fent," fins i tot ens ha 
explicat tos els estudis que s'estan fent, i jo crec que és 
un tema, el deis estudis, sobre el qual el Govern hauria 
de passar de puntetes perque, per una banda, certament 
tot esta estudiat i un poc més, i quan analitzam el cost 
de c1eterminats estuclis i el rendiment que han donat, 
crec que a tots ens hauria de caure la cara de vergonya. 

El conseller d'Agricultura ens va explicar a una co
missió com havia canviat la tendencia en el conSUl1l 
d'una marca concreta de cava simplement canviant l'eti
queta cl'aquest producte. simplement canviant aquesta 
etiqueta. Precisament, I 'etiqueta nova era la més senzilla 
en la presentació, empero va ser la més acceptada pel 
consumidor. 

EL SR. PRESIDENT: " 

Continu'), Sr. Orfila, per favor. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. 

És evident que aquesta orientació, que hauria de ser 
d'obligat compliment per al Govern no s'ha donat fins 
a aquest momento 

Presencia a fires. Creuen sincerament que el Govern 
es pot posar la medalla ele I'exit de Baleart de forma 
realista?, hi ha ningú que es cregui sincerament que és 
un exit per als artesans de Menorca i d'Eivissa , que hi 
van a punta de pistola, és a dir, a punta de subvenció? 
Ho creuen sincerament. Quants d 'artesans d 'Eivissa i de 
Menorca hi haguessin anat, si no fas perque els consells 
insulars, supos que per ajudar el Govern a tenir una 
mica més de presencia, munten els seus estands?, quants 
hi haguessin anat?, quants no hi podrien anar? Saben 
perfectament que nosaltres ha hem criticat molts vega
des, ho ha criticat també el Grup Socialista, i hem dit 
que no s'hauria de dir Baleart, s'hauria de dir Mallor
cart, perque no és realment una fira del conjunt de les 
Illes Balears. Creguin-me que si una de les poques coses 
que el Govern pot atribuir-se com un hit, aquesta fira, 
Baleart, aquests trenta i no sé quantes plaques comme
moratives de que ens ha parlat el Sr. Pons i Villalonga, 
com un deIs exits del Govern, apaga i partim, perque 
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realment aixÍ no es potencia el consum ni la producció deis 
aliments artesanals. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant, Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Acab, Sr. President. 

Els voldria fer una pregunta, senyores i senyors del Go
vern? Esta satisfet, el govern, amb el que fa i amb el que es 
podria fer amb aquesta qüestió?, no creuen sincerament que 
amb anuncis com aquest, que costa 150.000 pessetes, que 
simplement diu "Tenim milers de raons per millorar els 
recursos pesquers" no s ' incrementa e l consum deis productes 
agroalimentaris de les lIJes Balears'J, creuen sincerament que 
amb aguest anunci que diu simplement "Millorar el camp 
balear és a les noso'es mans" s'incrementa el consum deis 
productes agroalimentaris de les lIIes Balea rs? , no creuen que 
els doblers que s'han dedicat a aq uests, i n'és una petita 
mostra ... Perdoni el conseller d'Agricultura si només he 
utilitzat una mostra referida a la seva conselleria, podríem 
passar per totes les conselleries, per totes les arees del Go
vern, com es malgasten els dobJers, 180 milions -i en tenim _ 
pro ves- en 18 mesos en una etapa preelectoral. "Fem camí", 
"Fem camí", "Fem camí", que l'endema surt després Iligat 
a la proposta d 'un determinat grup polític, "Camí de pro
grés". És aquesta una forma d'utilitzar bé els doblers públics, 
no creuen que hi ha altres formes molt més rendibles social
ment ¡una c1 'elles és potenciar el consum deis productes 
artesan¡¡ls, deis productes agroalimentaris? He acabat, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gd\cies, Sr. Orfila. 

Hi ha interveneions en contra replica? 

Sr . Valenciano , té la paraula. 

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ: 

Gracies, Sr. President. Sr. Orfila, aval el seu quart punt 
en dir que l'Ajuntament de Maó fa eampanyes de eonsum . Si 
no he sentit malament, he entes el de Maó. Si és emblema
tic, encara millor, perque vol dir que ho fa bé. El que li vol
dria dir és que no hem de confondre les mesures economi
ques des del punt de vista de I'oferta que des del de la de
manda. L'Ajuntament de Maó fa una campanya de consumo 
El que el! proposa és una mesura que vagi de cara a les 
empreses, que és una cosa diferent, una cosa és des de I'ofer
ta, fomentar que les empreses produeixin millor, i l'altra és 
des de la demanda, que és un consumo 

Jo li he dit a la meva intervenció que des del consum no 
tenim res a dir i que alió altre és un "gelocatil" . Voste pre-

senta una proposició no de llei amb molt bona fe, que 
lógicament jo crec que tothom hauria d 'aprovar, perque 
no compromet practicament res. L'artesania és a l'UVI, 
no ho dic jo, ho diuen els artesans; el camp és a I'UVI, 
no ho dic jo, jo diuen els pagesos. Voste presenta un 
"gelocatil" i aquests senyors ni un "gelocatil" li volen 
donar. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Sr. Pons, el seu torno 

EL SR. PONS 1 VILLALONGA: 

Gfélcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors 
diputats . Escoltava la replica del Sr. Orfila i repassava 
allllateix temps els quatre punts de la proposta cI'acord, 
i realment entenc que el que COlllentava aquí en aquesta 
replica 110 té massa a veure 3mb els punts qu e duu la 
proposició no de lJei. En definitiva, volelll dir que, en 
termes generals, aquesta proposició s'adapta perfecta
ment a la labor, per dir-ho el'alguna manera, desenvolu 
paela per les conselleries del Govern balear en el tema 
de promoció d 'activitats i de prod uctes artesanals de les 
nostres i lIes. 

En tot cas, amb el punt segon de la proposició no de 
llei, que diu que la Conselleria de Comer~ i Indústria ha 
de dur a terme les gestions necessaries per fer possible 
que els productes autóctons alimentaris o altres d'altre 
caracter siguin presents a totes les grans superfícies 
comercials de les llles Balears, no estam d 'acord. Ente
nem que a~o significaría un intervencionisme, i creient 
com creilll en I'agressivitat de la iniciativa privada, que 
compta amb les ajudes per desenvolupar activitats, aju
eles per part de les institucions públiques d 'aquest go
vern, entenem que no procedeix aquest punt segon, que 
és, en defin itiva, al qual més objecció podem presentar 
i o tant així respecte deIs altres. 

Així i tot, com que entenem que totes les possibili
tats el'ajucles i altres per part d 'aeust govern són evi
den ts, nosal tres 110 podrem donar su port a la seva pro
posició no ele !leí. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons . 

Acabat el debat, passarem a la votació de la proposi
ció no de llei. 

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

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

Senyores i senyors eliputats que s'abstenen? 
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27 vots a favor, 28 en entra. cap ab tenció. En con e
qüencia, queda rebutjada la proposició no de Il e i. 

Esgotal I erclre del dia, conclou aque la sessió , Gracies a 
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