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EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats. Bones tardes a tots. Comen<;a la 
sessió. 

1.1) Pregunta RCE núm. 678/95, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Josep MarÍ i Prats, del Crup Parlamentari PP
UM, relativa a instaHacions d'energia solar (pannells so
lars). 

Comen<;arem, com és habitual, per les preguntes. La 
primera és la 678, del diputat Sr. Marí i Prats. No hi és, en 
conseqüencia, la pregunta decau. 

1.2) Pregunta RCE núm. 684/95, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat CarIes Cañellas i Fons, del Crup Parlamentari 
PP-UM, relativa a nombre de comunitats d'usuaris d'aigües. 

La segona pregunta és la 684, del diputat Sr. CarIes Cañe
!las . No hi éso En conseqüencia, la pregunta dccau. 

1.3) Pregunta RCE núm. 690/95, presentada per 
I'Hble. Sra. Diputada Pilar Ferrer i Bascuñana, del 
Crup Parlamentari PP-UM, relativa a visitants a Sa 
Llonja. 

La tercera pregunta és la 690, de la diputada Sra. 
Ferrer i Bascuñana, del Grup PP-UM, relativa a visitants 
a Sa L1otja. Té la paraula la Sra. Ferrer. 

'. 
LA SRA. FERRE R 1 BASCUÑANA: 

Sí, gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. 
Conseller de Cultura, esta ve m interessats per saber 
quants eren el nombre de visitants que ha visitat, o sigui, 
que ha rebut voste, a les exposicions que ha fet a Sa 
L10tja durant I'any 1994. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies , Sra . Fe/Ter. Té la paraula el Conseller Sr. 
Rotger. 
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EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 1 
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sra. Ferrer, 
crec que la res posta pot ser molt significativa, sobretot per 
donar compte de la incidencia social que té Sa Llotja. La 
incidencia social que té Sa Llotja és molt important, perque 
hi han passat prop de 100.000 visitants, exactament 92.100 i 
pico per Sa Llotja durant el 94, per visitar 6 exposicions, cosa 
que suposa, practicament, 400 i pico de visitants diaris. Sa 
Llotja ha estat oberta durant 220 dies durant tot I'any. Per 
tant, crec que aixo és prou significatiu. Gracies, Sr. Presi
dent. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. No hi ha més inte rvenciol1s. Prec 
silenci als diputats, per favor. 

1.4) Pregunta RGE núm. 697/95, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Joaquim Ribas i De Reyna, del Grup Parlamen
tari PP-UM, relativa a promoció comercial del sector de la 
pell. 

Passam a la quarta pregunta, que és la 697, del Sr. Ribas 
de Reyna, del Grup PP-UM, relativa a promoció comercial 
del sector de la pel!. Té la paraula el Sr. Ribas de Reyna. 

EL SR. RIBAS DE REYNA: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 
Sr. Conseller de Comercio e Industria, quisiera saber cuáles 
han sido las ayudas económicas concedidas por la Conselleria 
de Comercio e Industria, durante el año 94, al sector de la 
piel, previstas en el PRIB. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Ribas de Reyna. Té la paraula el Conseller 
Sr. Triay i Humbert. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<:;= I INDUSTRIA 
(CristOfol Triay i Humbert) : 

Gracies, Sr. President. Sres. j Srs. Diputats. Sr. Ribas de 
Reyna, el suport que ha donat la COl1selleria, en el 94, al 
sector de la pell, pnkticament tot per a assistencia a fires, ha 
estat al voltant de 50 milions de pessetes, i basicament en 
tres paragrafs: un ha anat a l'associació d 'empresaris de la 
marroquineria, un altre al conjunt d'empreses que estan dins 
Bloc Balear per uns 16 milions de pessetes, i llavors ajudes 
individuals, 25 expedients, per uns 24 milions de pessetes. 
Aixo fa un total, com deia, de 45 milions de pessetes, que 
han estat els que hem donat dins el 94. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar a fer ús de la paraula 
el Sr. Ribas de Reyna? No. 

1.5) Pregunta RGE núm. 724/95, presentada per 
I'Hble. Sr. Diputat Antoni Pons i VillaIonga, del Grup 
Parlamentari PP-UM, relativa a intrusisme en el sector 
del transport. 

La següent pregunta és la cinquena, que és la 724, 
del diputat Sr. Antoni Pons i Villalonga, del Grup Parla
mentari PP-UM, relativa a intrusisme en el sector del 
transport. Ates que el Conseller d'Obres Públiques no 
hi és, deman si hi ha algú del Govern en condició de 
respondre la pregunta. Sí, Sr. Matas. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Jaume Matas i Palou): 

Sr. President. Li demanaria ajornament d'aquesta 
pregunta, atesa la indisposició del Conseller. 

EL SR. PRESIDENT: 

D'acol'cl, Sr. COllseller. 

1.6) Pregunta RGE núm. 1378/95, presentada per 
I'Hble. Sr. Diputat Antoni Gómez i Arbona, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a liquidació de les 
despeses per expropiacions per a la travessera de la 
carretera general Maó-Ciutadella al seu pas per Alaior. 

La sisena pregunta és la 1378, del diputat Sr. Antoni 
Gómez i Arbona, del Grup Parlamentari SOCIALlST A, 
relativa a liquidació de despeses per expropiacions per 
la travessera de la carretera general Maó-Ciutadella al 
seu pas per Alaior. Té la paraula el Sr. Gómez i Arbo
na. 

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA: 

Gracies, Sr. President. La pregunta només vol conei
xer quan pensa pagar el Govern les expropiacions de la 
carretera de Maó a Ciutadella en el seu pas per Alaior. 
Més o manco. sobretot tenint en compte els grans re
tards que hi ha hagut aquí, a l'illa de Mallorca, voldrí
em saber, a Menorca, aquesta travessera, quan té previst 
pagar el Govern. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gómez Arbona. Té la paraula la Vice
presidenta, Sra. Estaras. 

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

Gracies, Sr. President. S'han pagat, abaos del comen
e;ament de les obres, 34.979.420 pessetes, per diposits 
previs i indemnitzac ioos per afecció a parets, edificaci
ons i altres. La resta es paga ra un cop estiguin concloses 
les obres i realitzats els preus justs. Gracies. 



6332 DIARI DE SESSIONS / Núm. 152 / 29 de mar<; del 1995 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA: 

G racies, r. Presidenl. Exactamen t, n sallres abíe m q ue 
' hav ia pagat per pa re , pero jo em refer i.l principalment a 

exprol iacion. i 'i 'abia a quant puja va e l muntant, I erque 
sem bla que hi ha hagul un canvi de re txes que és I que no 
abem, i ens agracl aria que ens o ntestas la Sra. Vi preside n

ta . Gracies. 

E L SR. PRESIDE NT: 

Gracies, Sr. Gómez Arbona. Té la paraula la Sra. Esta-
ras. 

LA SRA. VICEPRESID E NTA DEL GOVE RN (Rasa 
Estaras i Ferragut): 

Gracies, Sr. President. Quan el pracés legal fixi els preus 
justs, i estiguin ca ncloses les obres. tendrem la quantilat. 
Moltes gracies. 

E L SR. PRES"IDE NT: 

Gracies, Sra. Estaras. 

1.7) Pregunta RGE núm. 1089/95, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat eosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari 
MIXT, relativa a ordre de prioritats deIs usos de l'aigua en 
el Pla hidrológico 

Passam a la setena pregunta. que és la 1089, del diputal 
Sr. Vidal i Juan. del Grup Parlamentari MIXT, relativa a 
ordre de prioritat deis usos de I'a igua en el pla hid rológic . 
Té la paraula el Sr. Vidal i Juan. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Encara que la pregunta anava 
di rigida al Canselle r cI 'Obres Públiques. no tenc inconvenient 
si em pOl contestar-l a algun membre del Govern, perque és 
un tema important. 

' . 

EL SR. PRESIDENT: 

Faci la pregunta, Sr. Vida!. 

EL SR. VID AL 1 JUAN: 

Mo lt s g racie , Sr. Pre ident . man si hi ha cap po sibi · 
li ta l que e n e l futur pla hidr lógic de les lile Balea r es 
contempli dife rent o rd re de prio ritats entre les di tinte ill 
pels uso de I'aigua o , pel comrari ! i 'e ta blira una prelació 
iclenlica pe r a tota la omunita t Autó noma. Aix ' és la pre
gunta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Vida!. Té la paraula la Vicepresidenta 
Sra. Estanls. 

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

Gracies, Sr. President. Sr. Vidal, el pla hidrológic de 
Balears es troba actualment en fase d'informació pública 
relativa a la fase d'elaboració i aprovació de les seves 
directrius. Així es podran contemplar criteris diferents 
respecte de 1 'ordre de prioritat entre les diferents illes, 
si bé és veritat que seria desitjable una homogene'itza
ció entre les mateixes. Moltes gdcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Estaras. Vol tornar afer ús de la pa
raula el Sr. Vicia!? Té la paraula. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

ra i , Sr, P re i lent. L'a 1I111pt é prou impo r
tklnt. He dedui'l , del que em diu va te, que es fara un 
pla hidrologi p r a cada illa i no hi ha ll ra cap inconve
nient qua nt a contemplar d ife re n o rdre en les priori
ta l pel u os de I 'aig.ua. Si - a ixí ja em do n per satis
fel a mb aquesta contestaeió, Si no , li agra iria que m' ho 
ae l, rí . E fa r~ un pla hiclrologi pe!' a cada cuna de les 
illes? O es rara un pla hidro logic per a totes? For~osa
me11l hauria de contemplar el mateix ordre de priorilats. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Té la paraula la Sra. Estaras. 

LA SRA. VICEPRESIDENTA DELGOVERN (Rosa 
Estaras i Ferragut): 

Gnicies, SI' . Pre ' iclenl. 0 111 lj he elil aban , e fara 
un pla hidrologic d Balea rs, pero es p elnl contemplar. 
e n aque ta fa e q ue estti a informació pLlblica, criteris 
dife rel1l en re lació a I ord re el prio ritat entre les dis· 
tintes illes , en aqu t pla ge neral. E ncara que abans ja he 
dit que se ria desitjable que hi hagué una homogenell
zació, pero hí p elra h r ' r ile ris d iferent entre cada -
cuna de les illes. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Estaras. 
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1.8) Pregunta RGE núm. 431/95, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Josep M. Martínez i Polentinos, del Grup Par
lamentari PP-UM, relativa a instaHacions d'energia solar 
(energia). 

Passam a la vuitena pregunta, que és la 431, del diputat 
Sr. Martínez Polentinos, del Grup PP-UM, relativa a ins
taHacions d 'energia solar. Té la paraula el Sr. Martínez 
Polen tinos. 

EL SR. MARTÍNEZ I POLENTINOS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Oiputats. Sr. Conseller, 
voldria saber quantes instal·lacions d'energia solar termica 
s'han subvencionat a Mallorca. Gnkies. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Martínez i Polentinos. Té la paraula el Sr. 
Triay i Humbert. 

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

Gracies, Sr. President. O 'un total de 13 que s'han subven
cionat a Balears, a Mallorca, concretament, 7. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Martínez Polentinos? No. 

1.9) Pregunta RGE núm. 627/95, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Miquel Guasch i Ribas, del Grup Parlamentari 
PP-UM, relativa a confraries de pescadors. 

Passam a la novena pregunta, que és la 627, del diputat 
Sr. Miquel Guasch i Ribas. No hi és, en conseqüencia, la 
pregunta decau. 

1.10) Pregunta RGE núm. 641/95, presentada per l'Hble. 
Sr. Diputat Joan MarÍ i Tur, del Crup Parlamentari PP
UM, relativa a organismes que integren la Junta Avalua
dora de Catala. 

La desena pregunta és la 641, del diputat Sr. Joan Marí 
i Tur. del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a organismes 
que componen la Junta Avaluadora del Catala. Té la paraula 
el diputat Sr. Marí i Tur. 

EL SR. MARÍ 1 TUR: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, ens agradaria que 
ens contestas quants i quins són els organismes o entitats que 
componen la Junta Avaluadora de Catala. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. lVlarí i Tur. Té la paraula el Sr. Rotger. 

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

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Marí, 
jo cree que la Junta Avaluadora de Catala és un exem
pie de coordinació, perque cadascú anava pel seu 
compte i, en aquest moment, reuneix tota una serie 
d 'institucions, com són la Conselleria de Cultura, Edu
cació i Esports, la Conselleria de Funció Pública, el 
Consell Insular de Mallorca, el Consell Insular de Me
norca, el d'Eivissa i Formentera, la campanya de norma
lització lingüística, la Universitat de les Illes Balears, 
1 'Obra Cultural Balear i 1 'Institut d' Administració Públi
ca. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la pa
raula el Sr. Marí i Tur? No . 

11.1) Proposició no de llei RCE núm. 1060/95, pre
sentada pel Crup Parlamentari PSM i EEM, relativa a 
modificació del Pla de ports esportius a s'Estanyol. 

Passam ara al segon punt, que correspon a la pro po
sició no de \lei 1060, presentada pe] Grup Parlamentari 
PSM 1 EEM, relativa a modift-cació del pla de ports 
esportius a S'Estanyol. Té la paraula, pel grup pi·opo
sant, la diputada Sra. Vadel!. 

LA SRA. V AOELL 1 FERRER: 

Sr. President. Sres. i Srs. Oiputats. Vaig comene;ar, 
en aguest Parlament, parlant de ports, i acabaré també 
parlant de ports. La primera vegada, sembla, de qualque 
cosa va servir, ja que el pla d'instal·lacions miutiques 
acaba essent retirat, no sois gracies a la meya intervenci
ó, naturalment. sinó gracies a la pressió popular i al 
seny del Govern que, finalment, el va considerar invia
ble. Esper que aquesta vegadá també serveixi de qualque 
cosa . 

L'any 92, quan va sortir a exposició pública el pla 
director sectorial de ports esportius i instal·lacions nauti
ques, varem poder constatar l'excés de permissivitat en 
les construccions dins la mar, amb els conseqüents im
pactes ecologics negatius. Els ports se situen a una ,zona 
d'especial fragilitat ecologica, que és la frontera entre la 
terra i la mar i el límit entre dos ecosistemes. La creació 
i ampliació de recintes portuaris produeix sempre l'em
brutiment i la contaminació de les aigües interiors a 
causa de l'abocament d'olis, combustibles, detergents, 
plastics, etc., i I'impacte és especialment greu quan les 
instal·lacions se.situen sobre algers, habitat d'importan
cia extraordinaria per la gran quantitat d 'especies mari
nes. Els espigons i esculleres modifiquen el regim de 
corrents, onatges i diposits d'arenes. Aquesta alteració 
afecta especialment la platges proximes, fent-les decréi
xer o desapareixer. 
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EIs ports esportius transformen radicalment el paisatges 
costaners; les platges, cales, roques i penya-segats són substi
tui"ts Per estructures geometriques de ciment, amb la seva 
corresponent infraestructura viaria, edificis, esplanades, etc., 
que eliminen la visió tradicional de la mar i creen un efecte 
de barrera visual. 

Finalment, un deis aspectes manco tolerables de les ins
taHacions nautiques és que suposen la privatització d 'una 
zona de domini públic per excel·lencia, que és la zona marí
tima-terrestre. 

Aquí, a les nostres illes, és tradicional I'ús recreatiu de la 
costa. Quan es construeix un port esportiu, uns pocs en 
treuen un benefici economic i només uns privilegiats poden 
gaudir deIs seus suposats avantatges. En canvi, la majori a de 
població veu com uns terrenys d'utilització pública són subs
titu'its per una zona d 'accés i usos restringits. 

No obstant aixo, el pla presentat pel Govern establía 
diferents categories, segons les característiques del litoral, 
fixant tres graus de protecció. El grau ele protecció 1, que 
s 'aplicava a les zones protegides per la LEN , també s'aplica 
a platges, illes , illots, litoral i fans marins d'interes biologic, 
i a zones especials per les seves condicions biologiques o 
soci-economiques. 

El grau de protecció 2 s'aplica a zones proximes a plJtgcs 
i a zones concretes, qualificades en grau 1 per evitar alterar 
l'equilibri de les mateixes. El grau de protecció 3 s'aplica a 
la resta del litoral. El grau de protecció 3, naturalment, no 
protegeix res, ja que esta permes fer-h i de tot. La resta del 
litoral abastava zones molt extenses, on s'hi podien construir 
ports i darsenes, amb una capacitat total d'uns 33.000 nous 
amarraments a totes les Balears. 

Aquell pla, com he dit abans, va ser molt contestat pels 
ciutadans, presentant milers d'al·legacions, i després de dos 
anys de silenci per part del Govern, el Conseller d 'Obres 
Públiques va presentar un nou pla, millor dit, una nova zoni
ficatzió, on es redueixen les possibilitats de construir, i es 
concentren en uns punts que, curiosament, coincideixen amb 
les pretensions de diferents promotors per construir o ampli
ar ports esporti USo 

Aquesta coincidencia es dóna a S'Estanyol. Malgrat ha
ver-hi una moratoria per a la construcció de ports es.portius, 
vigent des de l'any 88, i acordada pel Govern, a I'any 1990 
es va presentar un projecte de construcció d'un port esportiu 
a S 'Estanyol, pressupostat en 562 milions de pessetes, el qual 
va aprovar l'ajuntament. Malgrat aixo, el projecte no va ser 
acceptat per Costes, i retornat als promotors. Actualment, hi 
ha un segon projecte en marxa, que modifica substancialment 
I'anterior. Aquestes modificacions s'han fet a instancies del 
Ministeri d'Obres Públiques i de la Comissió Insular d'Urba
nisme, que exigien, per un costat, la integració de l'avarador 
existent, des del 68, en el projecte de port esportiu, i per 
altra el respecte als límits marcats per la lJei d'espais natu 
rals. 

Les modificacions són tan grans que constitueixen, de 
fet, un projecte nou, que si es porta a terme, vulnerara 
els drets adquirits pels usuaris i residents a la zona, sense 
haver passat mai pel tra.mit preceptiu d 'informació 
pública. Basta mirar els planells d'ambdós projectes per 
veure que no es tracta d'una simple reparació de defici
encies, sinó d'una obra completament distinta, amb 
efectes distints sobre el paisatge de la zona, les vistes 
sobre la mar, des de la primera línia de S'Estanyol, i 
possiblement, amb diferents efectes sobre el medi ambi
ent local: corrents marines, comunitats bentoniques, etc. 
i sense que tampoc no s'hagi aportat un estudi d'avalua
ció impacte-ambiental, que és preceptiu en aquests 
casos. 

L'actual projecte fa una interpretació parcial i inte
ressada de la petició del Ministeri d 'Obres Públiques 
d'integrar I'avarador en el port esportiu, ja que, de fet, 
eJ fa desapareixer físicament, i el seu espai es converteix 
en amarraments per a la seva venda. O'aquesta manera, 
el projecte privatitza, de fet, un infraestructura pública, 
sense haver donat audiencia als seus usuaris, que són els 
pescadors de S'Estanyol. Aquesta és , pot ser, la més 
greu arbitrarietat del projecte, una arbitrarietat que ha 
commogut la comunitat estanyolera, i ha desfermat un 
ampli moviment de protesta. La desaparició de l'avara
dor i de I'escar i el creixement del port cap a La Rapita, 
modifica la fisonomia del litoral de S'Estanyol, i consti
tueix un atemptat contra el caracter tradicional de la 
zona. 

La proposició no de lIei que presentam avui va en el 
sentit de canviar el grau de protecció a un nivelJ més 
restrictiu, per evitar que es pugui triplicar I'oferta d'a
marraments a un lloc on la demanda es fictícia i mani
pulada. Basta fer un repas a la memoria del pla director 
sectorial de ports esportius i instal'lacions nautiques per 
veure que alla hi costa que a S'Estanyol hi ha una 
demanda estimada de trenta amarraments de base i 
quaranta amarraments de transit, la qual cosa tira per 
enterra els arguments que justifiquen la construcció del 
port esportiu en base a una necessitat urgent. Els únics 
que necessiten urgentment construir dins la mar són els 
promotors del Club Nautic, en contra deIs interessos de 
tota la comunitat estanyolera, del poble de Llucmajor. 

Cree, Srs. i Sres. Oiputades, que, al final d'aquesta 
legislatura, seria una bona mostra de respecte a la vol un
tat popular i de responsabilitat amb la nostra terra donar 
suport a aquesta iniciativa per impedir que es destrossi 
un racó més de Mallorca. Moltes gracies. 

(Aplaudiments) . 

EL SR. PRESIDENT: 

Abans de continuar, vulJ fer I'observació, a la gent 
que seu al públic, que esta totalment prohibit, pel regla
ment del Parlament, fer mostres d'aprovació o desapro-

-. 
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vació, conformitat o disconformitat amb el que es debat. En 
conseqüencia, prec al públic que, d'acord amb el reglament, 
guardi silenci. En cas contrari, no podran romandre, durant 
la tramitació d'aquest pla. 

Pel Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el Sr. Pascual 
i Amorós. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. La diputada que ha 
defensat aquesta proposició no de lIei ens ha explicat que a 
S'Estanyol es vol fer una ampliació de port esportiu, consi
derablement gran, que es va exposar al públic, que va tenir 
moltes al'legaciolls, que va ser aprovada per l'ajuntament, 
que va ser informada desfavorablement per Costes , que des
prés s'ha fet un segon projecte i que aquest segon projecte 
sembla que no vol tornar a exposició pública. Molt bé. Jo li 
he de dir que nosaltres estam perque aquest segon projecte 
tomi a exposició pública si hi ha -com sembla que hi ha
canvis considerables respecte elel primer. Aixo cree que és 
important, perque si hi ha canvis substancials, efectivament, 
la gent afectada ha ele poder dir que hi troba. 

Entrant en el pla, no respecte del projeete concret, sinó 
del pla de ports esportius, jo voldria fer alguna consieleració, 
COlll la següent: en la meya opinió el pla de ports esportius 
no habilita, directament, la construcció de qualsevol pon 
esportiu, encara que es trae ti de grau 3. Ho explicaré. Els 
ports esportius es construeixen dins terrenys de domini pú
blic, dins la plataforma marítima. Per tant, dins terrenys de 
l'Estat, no dins terrenys particulars. Aixo fa una diferencia 
considerable, respecte de, per exemple, la concessió d'una 
lJicencia municipal d'obres dins un solar privat, on el propie
tari té un dret, de poder construir dins el seu solar, respecte 
d'unes ordenances municipals, pero, en canvi, quan es tracta 
de terrenys dins domini públie, que són propietat de l'Estat, 
evidentment, es pot dir que no a un projecte concret. encara 
que el pla de ports esportius el posi en grau de protecció 3. 

Per que die aixo? Die aixo perque es molt important i té 
a veure amb les propostes de resolució. Nosaltres estam 
perque no es facin barbaritats a S'Estanyol, estam perque, si 
hi ha un projecte que és desproporcionat es digui que no a 
aquest projecte. Ara bé, si entram en el punt concret de la 
seva proposició, que lIegiré, aquí, per matar aquesta mosca, 
han fet servir un canó. Aquest canó és intentar evitar qualse
vol ampliació a I'actual port esportiu, qualsevol, perque aixo 
és el que diu la proposició no de lIei: "El Parlament de les 
IIIes Balears insta el Govern a modificar el pla de ports es
portius a l'ambit de S'Estanyol, a Llucmajor, per tal d'evitar 
I'ampliació de l'actual port esportiu". O sigui, hem de canvi
ar el pla de ports esportius perque el port de S'Estanyol no 
pugui ser ampliat sota cap concepte, o sigui, cap ampliació 
no és possible, ni aquesta, ni una altra. 

Aixo ens sembla una mica exagerat, perque hi pot haver 
alguna ampliació raonable, a qualsevol port de Mallorca, i en 

el cas concret de S'Estanyol i, possiblement, la que es 
pro posa no sigui correcta, és possible que no sigui cor
recta. 

Des d'aquest punt de vista, es fa difícil votar aixo 
afirmativament. encara que evidentment no votare m en 
contra, pero, votar afirmativament que és impossible 
qualsevol ampliació del plau esportiu concret, en aquest 
cas S'Estanyol -podria ser un altre, Porto Cristo, Cala 
Ratjada, Ca'n Picafort- ens sembla que aixo és anar a 
una petrificació del que existeix. 

Per tant, si es vol considerar modificar el text de 
resolució en el sentit següent: primer, que s'exposi al 
públic, una altra vegada, aquest projecte existent; segon, 
fins i tot, es pot estudiar si aquest projecte -jo cree que 
el Parlament no és un organisme per pronunciar-se 
contra un projecte, pero és igual-, si consideren que s'ha 
de fer una pro posta de resolució respecte d'aquest pro
jecte concret, ho pode m estudiar, pero si hem de votar 
aquesta proposició no ele lIei així com ve redactada que, 
com die, suposa que cap ampliació, encara que sigui 
d'un amarrament, dins el port esportiu de S'Estanyol, 
no sigui possible, nosaltres no li podem donar suport, 
perque ens sembla, com he dit, matar mosques a cano
nades. 

EL SR. PRESIDE NT: 

Gra.cies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, la Sra. Barceló té la paraula. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. El port 
esportiu de S'Estanyol, un projecte antic, de 1990, modi
ficat recentment, en dues ocasions, a 1992 i a 1993, 
afectat per la lIei d'espais naturals i pel propi pla direc
tor de ports esportius i instal ' lacions nautiques i condici
onat, evidentment, abans que s'aprovas aquest pla di
rector per les directives aprovac\es pel Parlament, que 
condicionaven la tramitació de tots aquests projectes. 

Un port esportiu, una ampliació dita d'un port es
portiu, que possibilita el pla director de ports esportius, 
com hem dit. Un port, una pla que ens volien vendre 
quan es va aprovar, en aquell moment, com un pla de
fensor de la costa, deia el Sr. Reus, defensa la costa, el 
pla de ports esportius. Un pla sobre el qua! se'ns asse
nyalava que a Mallorca només es construiria un port 
esportiu, el de Sant Telm. El Conseller assenyalava 
també, en públic, a la premsa, que "els ajuntaments 
ostentaran la facultat per autoritzar amp!iacions i remo
delacions", que, per tant, qualsevol tipus d'ampliació 
seria aprovada pels ajuntaments. Mentida, tot és, absolu
tament, mentida. 

És o no és aquest projeete de modificació del port 
esportiu de S'Estanyol un port es portiu nou -aixÍ és 
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com es contempla- o bé és una simple ampliació? No la 
tramita l'ajuntaroent, ho fa directament el Govern. Tripli
quen la superfície ocupada, de 32.000 metres quadrats, pas
sen a 107.000 metres quadrats, de 285 amarraments passen 
a 620 amarraments. Triplicam superfície, duplicam nombre 
d'amarraments, privatitzam litoral que és de domini público 
Tot el que el Conseller va dir -"servira per protegir la costa", 
"no es preocupin, que les ampliacions només les tramitaran 
els ajuntaments", "només es fara un port esportiu a Mallor
ca" ... - tot aixo, quan ens trobam amb els projectes de modifi
cació del port esportiu de 5'Estanyol, ens trobam que tot el 
que es diu a través de la premsa, totes les paraules del Con
seller d'Obres Públiques, són un engany als ciutadans. 

E ls projectes de 1992 i de 1993, presen tats com a modifi
cació del primer, de 1990, suposen unes infraestructures que, 
primer, incompleixen, d'una manera clara, la I1ei d'espais 
naturals. Article 13.2 de la Ilei d'espais naturals, "no és po
dran autoritzar ports esportius al domini públic litoral limÍ
trofe a les arees d 'espais naturals". No només és que l'area 
natural de 5a Marina de L1ucmajor sigui límit o frontera 
amb el port esportiu que es pretén construir. És que és més. 
Fos frontera -com diu ja el seu promotor, i ho diu a través 
deIs mitjans de comunicació. ho assenyala, es troba en el 
límit de 5a Marina de L1ucmajor. ho diu el mateix promo
tor-, només per aixo ja hauria d'estar prohibit. 

Pero és més, les instal·lacions darreres, del darrer modifi
cat de I'any 1993, invadeixen I'espai natural de 5a Marina de 
Llucmajor, i l'invadeixen d'una manera clara, i ho diu -no 
només ho dic jo-, ho diuen els planells que mostrarem aquÍ, 
perque quedi ben ciar, sinó que. en el seu moment ho va dir 
el Consell Insular de Mallorca i ho va dir el propi ajuntament 
de Llucmajor. Consell Insular de Mallorca, informe sobre el 
projecte modificat de rany 92 , el projecte de I'any 92 i el 
projecte del 93 mantenen íntegrament la mateixa superfície 
d 'ocupaciq, no retrocedeixen ni una retxa, són identics. El 
projecte de 1992 su posa la mateixa ocupació que el projecte 
de 1993, identic. Pero el Consell Insular de Mallorca, en el 
seu informe tecnic, firmat dia 18 de setembre de l'any 92, 
assenyala que s'haura ele descomptar la zona inclosa dins 
\'area de protecció de la llei d'espais naturals, hi consta . 

Ajuntament de Llucmajor, dia 31 de juliol de 1992, infor
me sobre el projecte del 92 -que, repetesc, és identic al del 
93, respecte d'ocupacio-, primer punt, informe a I'ajunta
ment de Llucmajor, en sessió d'ordinaria celebrada dia 27 de 
juliol: primer, "el proyecto no debe afectar a la protección 
del illot existente en la zona ni a los terrenos incluidos en 
una área natural de especial interés, remitiéndose a esta 
Conselleria a los efectos de clarificar tales extremos". Totes 
aquestes al'legacions fetes de l'ajuntament, del Consell Insu
lar, no queden, no es resalen en el projecte modificat de 
l'any 93, en absolut. Repetesc que I'ocupació és identica, i 
que s'invadeix d'una manera molt clara 5a Marina de Lluc
major, una area natural d'especial intereso 

Pero. en segon Iloc, aquestes infraestructures que es pro
pasen incompleixen el que marca el pla director de ports 

esportius i instaHacions nautiques, quan es diu que 
qualsevol actuació, en un port esportiu, haura de 
comptar amb estudi de dinamica del litoral, i haura de 
comptar amb un informe d'impacte ambiental. Ho diu 
per als ports nous i aixo, evidentment, és un port nou, 
no és una simple ampliació. l, en tot cas, si hi hagués 
dubtes, hauríem d'anar als criteris que, a I'any 89, va 
aprovar aquest Parlament, on torna a quedar molt clar 
que, per a la tramitació de qualsevol tipus d'instaHació 
portuaria de port esportiu s'ha d'exigir estudi de dina
mica del litoral i estudi d'impacte ambiental. 

5í existeix I'estudi d'impacte ambiental, fet, evi
dentment, a l'any 1992. Que diu aquest estudi? Aquest 
estudi és d'una deficiencia total i absoluta perque, en 
primer 1I0c, no hi ha I 'estudi de dinamica del litoral. 
Diu que s'ha fet, pero no es copia ni s'hi inclou. Just 
assenyala que copien un tras del text que diu: "Un efec
to que no encuentra bien reproducido, que se traducirá -
és a dir, tot el que és l'impacte de corrents marines- en 
una mayor agitación del ( ... ) de la arena como conse
cuencia de la composición del oleaje incidente, con el 
oleaje reflejado. No obstante lo anterior, se estima que 
los efectos de la ampliación del puerto, desde el punto 
de vista de la defensa de costa, y dinámica del litoral, se 
mostrarán meramente locales". Pero hi ha impacte de 

- dinamica del litoral que no es posa, ni s'adjunta total
ment I'estudi en 'aquest estudio 

En segon 1I0c, aquest estudi d'impacte ambiental 
oblida totalment -sembla que no existeix- la lIei d'espais 
naturals, I 'oblida, i aixo que ja, en aquell moment, estava 
aprovada. Pero és més, s'assenyala, com a mesures 
correctes -el mateix estudi el'impacte ambiental- "los 
efectos negativos más importantes serán la destrucción 
de las praderas de posidonia oceánica por el anclado de 
las embarcaciones. Dicho efecto negativo es modificable 
segú 11 sugerencias". 1 saben com ha pretenen modificar, 
a aquest aspecte negatiu? Les suggerencies fan ganes de 
riure, o fan ganes de plorar, segons com es miri . Diu: 
"podrán corregirse mediante educación ambiental conti
nuada, que se hagan campañas periódicas y continuadas, 
y que se enseñe a los ciudadanos el respeto hacia nues
tro entorno". Campanyes informatives que es neguen a 
fer , i se'n riuen quan parlam d'utilització de I'aigua. Ara 
pretenen corregir un estudi d'impacte ambiental, que 
diu que hi ha ull.efecte negatiu sobre les praderies de 
posidonia, que sabem que són fonamentals per a la 
pesca, es pretén corregir amb informació de caracter 
ed ucacional. 

Per tant, l'engany, en aquest cas, és molt clar, del 
que dei a el Conseller d'Obres Públiques. Aquí s'incom
pleix la llei d 'espais naturals, aquí s'incompleixen els 
requisits que el pla de ports esportius assenyalava, i aquí 
es continua amb la privatització total de tot el que és el 
domini públic. Per tant, es multipliquen els amarra
ments, es multiplica la superfície. 

.l . 

lO 
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Pero el que és, a més de greu, que són tots aquests in
compliments que fa el mateix Govern a les seves propies 
lIeis, el més greu, cree, és I'engany que fan als ciutadans i a 
les institucions que vetllen en representació deIs ciutadans. 
És molt greu que un Govern enganyi a un ajuntament i li 
digui, quan I'ajuntament li diu que no s'ha d'afectar la lIei 
d 'espais naturals ¡ncloses dins I'anei, el Govern passi de tot. 
És greu que, quan el Consell Insular que s'ha de respectar 
que surtin tots e[s espais que són dins I'anei, també passi 
olímpicament. 

1 val la pena veure-ho, perque aquests informes deis qua[s 
hem parlat -i com que e[s membres del Govern, normalment, 
no ens escolten o no ens fan cas-, vull mostrar els p[anells 
del projecte de 1992. El p[anell de 1992 veim que agafa, 
directament, des de tata una [ínia recta directament, el cos
tat d'aquesta cala. El projecte ele 1993 és exactament igu al, 
i s'havien de corregir e[s espais que estan inclosos elins I'anei. 
És identic a I 'anterior. 

Acab, Sr. President, pero, si no en deixam constimcia , 
normalment, no ens creuen mai i vull que quedi una cons
tancia mo[t clara que s'estan incomplint e[s mateixos planells 
de la lIei d 'espais natura[s, i que el planell de 1992 i 1993 
incompleixen de manera flagrant aquesta lIei. 

Límit, instal ' lacions actuals, si es compara es veu que, 
evidentment, hi ha una transgressió a les lIeis i, per tant, et 
mÍnim que podem demanar aquí, avui, és que es retiri 
aquest projecte de port, que es doni el maxim de protecció 
a aquesta zona, i que, d'una vegada per a totes, el Govern 
deixi ele parlar, de dir grans paraules, i actu'¡' d'acorcl amb 
el compliment de la legalitat, que som els primers que hem 
de fer demostració que les lIeis que feim aquí, es compleixen 
seriosament. Gracies. 

(Aplaudiments) . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Pel Grup PP-UM, té la paraula el 
diputat Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Sra. Va
elell , empezar.é por usted . Usted ha presentado aquí una 
proposición de ley, que no ha mandado leer al secretario de 
la Mesa, pero que yo voy a leer por usted y por su grupo. 
Dice: 

"El Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobierno a 
modificar el plan de puertos deportivos, en e[ ámbito de 
S'Estanyol de Llucmajor, para evitar la ampliación del actual 
puerto deportivo". 

Aquí no habla usted de proyectos para nada, y aprovecho 
la ocasión -no sé si la Sra. Barceló ya habrá doblado los 
planos, ¿son complicados de doblar los planos, verdad? no 

sé si habrá tenido tiempo de doblarlos, pero me gusta
ría que me escuchase-, no estamos discutiendo un pro
yecto de puerto deportivo, Sra. Barceló. 

(Remor de veus). 

EL SR. PRESIDENT: 

Un moment, Sr. Gonzá[ez Ortea, per favor, un mo
ment. Sr. González Ortea, un moment, per favor. Prec 
silenci a[s diputats. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Estamos discutiendo, decía, Sra. Barceló, [a modifi
cación del plan de puertos deportivos con la finalidad de 
que no se pueda am pliar el puerto deportivo de S 'Estan
yo!. Usted nos trae aquí unos planos de un puerto, y 
usted alude a los innumerables incumplimientos de la 
legislación vigente por parte del Gobierno. Innumerables 
incumplimientos del Gobierno, Sra. Estarás, Sr. Matas, 
una vez más, ya lo saben ustedes , cuando sale la Sra. 
Barceló, tienen que tomar nota, porque el Gobierno 
incumple sistemáticamente la ley . Yo no sé como pue
den estar ustedes aquí, escuchándonos, Sr. Triay, no lo 
entiendo, porque se pasan ustedes el Día incumpliendo 
la ley, a l parecer. 

Pero vamos a centrar el tema, y vamos a hablar de [a 
proposición que ha presentado usted, y vamos a dejarnos 
de esta parafernalia de planos que nos trae la Sra. Barce
ló y que, por cierto, efectivamente, son difíciles de 
doblar y desdoblar para una persona que no está acos
tumbrada a hacerlo y que no tienen costumbre de mane
jar planos ni de entenderlos. 

( Aldarull). 

Muy bien. La proposición que presenta usted es una 
proposición de corte clásico, absolutamente clásico. Yo, 
en cierto modo, me alegro de que acaben ustedes, o de 
que, prácticamente, acaben la legislatura con una propo
sición tan clásica. Es, verdaderamente, de libro, de la 
actuación de su grupo en esta Cámara. Se presenta un 
plan de puertos deportivos que, después de innumera
bles vicisitudes, después de informaciones públicas, 
después de dimes y diretes, finalmente, se aprueba, es 
aprobado por el Gobierno, yo creo, con un amplio con
senso y un amplio respaldo social -y [o digo porque el 
plan es extraordinariamente cuidadoso, porque va o pide 
exclusivamente, o casi exclusivamente, salvo en un caso, 
que en Mallorca sólo se puedan ampliar [os puertos 
existentes. Es una cosa que, seguramente, ustedes no 
admitirían, o hubieran ido más lejos, no [o dudo, pero 
que, como digo, yo creo que goza de un amplio consen
so, porque claro, los puertos deportivos, o [a ampliación 
de puertos deportivos , se hace en virtud de dos razones 
fundamentales: una, porque la oferta turística, o la 
demanda turística, mejor dicho. es importante, y los 
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servicios que presta un puerto deportivo traen un turismo de 
calidad, del cual, directa o indirectamente, vivimos casi todos 
en esta Comunidad -eso por un lado. 

Por otro lado, porque Mallorca, Menorca, Ibiza y For
mentera son, fundamentalmente, una Comunidad con gran 
vocación y gran historia en la mar, marítima y, por consi
guiente, necesitan también, para su propia calidad de vida, 
disponer de atraques suficientes. Hay que ampliar los atra
ques, hay demanda, hay que presentar una oferta mayor y, 
entonces, definitivamente, y dentro de esa compatibilización 
entre lo que es posible y lo que podría dañar extraordinaria
mente el medio ambiente y, por consiguiente, influir también 
negativamente en nuestra calidad de vida, y en la oferta que 
podemos hacer a los turistas que nos visitan, se llega a ése -
digo- amplio consenso de limitarse exclusivamente a la am
pliación de puertos. 

Pero aquí viene el tema clásico. Ahora se presenta un 
proyecto concreto. Se presenta un proyecto mejor o peor -
eso, por supuesto, siempre es discutible, y siempre se discuti
rá, pero se presenta un proyecto . Inmediatamente hay reac
ciones en contra. Las hay, por un lado, de los que se sienten 
afectados. Yeso es comprensible. Se sienten afectados en sus 
intereses privados, en sus intereses particulares, que son tan 
legítimos, por supuesto, como los de cualquiera, e, inmedia
tamente, como digo, se ponen en contra de ese proyecto 
concreto. También inmediatamente, a continuación, se pro
duce un apoyo de toda una serie de grupos, grupos ecologis
tas, verdes, GOB, etc., que casi siempre, por no decir siem
pre, están en contra de estas cosas, y hay una reacción que 
llega a los medios de comunicación, y que tiene una cierta 
difusión, porque, claro, tiene un cierto interés y un cierto 
peso dentro de lo que son las noticias y la información que 
se produce dentro de la Comunidad. 

El siguiente paso clásico es que ustedes, concretamente 
ustedes, lo traigan a esta Cámara. Lo traen a esta Cámara 
para discutir, sistemáticamente, lo traen a discutir, y su posi
ción siempre es en favor de lo que se discute. Yo deduciría 
de ahí una-cuestión que, a estas alturas, yo creo que debía 
de hacerles reflexionar a ustedes. Tienen ustedes muy poca 
vocación de Gobierno, muy poca. Es decir, tienen que pensar 
-y lo saben tan bien como yo, no necesito recordárselo- que 
cuando uno está en el Gobierno, o cuando alguien tiene la 
responsabilidad de apoyar al Gobierno, tiene también la 
responsabilidad de ir en contra de los intereses de algunas 
personas, porque toda medida de Gobierno, de cualquier 
género que se haga, perjudica algunos intereses particulares, 
y hay que cargar con eso. 

Ustedes, hasta ahora, han estado aquí haciendo el papel 
de oposición, pura y simple, pensando que nunca les iba a 
tocar gobernar y que, por consiguiente, no tendrán que res
ponsabilizarse de ir en contra de algunos intereses -insisto 
que legítimos, pero intereses- que están por debajo de los 
intereses de una mayoría. Y este es el caso que nos trae hoy. 
Ustedes nos dicen , en esta proposición -que antes he leído, 
y que ahora casi leería completa-, en los antecedentes de la 

proposición dicen que la ampliac ión de este puerto ha 
provocado numerosas mani fes taciones de rechazo, tanto 
de los vecinos de S' Estanyol -dicen- amo de los mismos 
usuarios del actual puerto deportivo, incluso de respon-
ables municipa les de Llucmayor. Sres .• este proyecto 

está informado, e informado favorab lemente con condi
ciones, eso sí, en casi todos lo informe o en casi LOdos 
los casos pero este proyecto está informad favorab le
mente, a lemás d por el Ministerio ele efen a y la 
Comandancia Militar de Marina, por e l onsell Insu lar 
de Mallorca -que tiene, ostenta la máxima representa
ción democrática de los intereses de las personas de 
Mallorca-, por e l Mini le rio de bras Públicas. Tran -
pones y omunicaciones -q ue ostenta también la re
presentación democrática del paí y, l ar con iguiente, 
de Mallorca-, y por el ayu ntam iento de lucmayor -que 
ostenta, mucho más, en concreto, la representación 
democrática de los vecinos y de los regidores o de los 
representantes en el ayuntamiento- y está informado, 
insisto, favorablemente por todos estos. 

Respecto a lo que u tede li en de lue inclu o hay 
<llguno U L1arios del puerto que e tán en c ntra , o les 
diría que qu ien in ra la a mplia ión del puert de S Es
tanyol es la junta directiva elel puerto, que es una junta 
e legida democráticam me. Por consiguiente todas las 
represen taciones clemo rática hab idas y por haber e tán 
por la <lmpliación de te I oeno. en determinada . con
dicione , que otra cosa e que e pid a que e cumplan -la 

ra. Barceló creo que iba por ahí, pero me parece que 
ha I erdido lo pal ele en eñáncl nos lodo esos planos 

(Aldarull). 

que. ef cliv mente. deben de cumplirse la condicio
nes que piden lo organi ' 1110 interesado y con legítima 
repr entación c1em cráti cél. in luda los liene que cum
plir I obierno, y sin dud 'l lo cumplirá, porque si no 
lo cumpliera lo ll evarían a lo tribunal -de eso no 
cabe duda ya e lamos aco lumbrada a este lipo de 
cosa -, pero claro, e muy fác il salir a esa tribuna e 
inSistir 11 qu el obierno no cumple la leyes. Otra 
co 11 mucho más difí il es dem trarlo. Por consiguiel1-
te. el puerto se hará con las condi iones que cor respon 
lan y de acuerdo, insi LO, con la legítima representación 

dem rática, que lo a epto y lo permite. - 0, por onsi
gu ien le, n no parece adecuado aceptar que se modifi
que el plan de puertos deportivos. 

Fina lmente. y I 01' ele ir le a lgo más. supongo que de 
toda modifica ión de puert deportivo. o toda amplia
ción que se presen t en ade lante, ustede presentarán la 

rrespondiente proposición para que se modifique el 
p lan de puerto deportivos. De eso eSlamo . convencidos 
usted y yo, Sra. Vade ll , I ero nosotros. con argumentos 
tan débi les COm los que uSled presenta, no vamo a 
aceptar esa modificación. Nada más, Sr. Presidente. 

(Ap laudimcl1ls J. 

.. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González Ortea. 

(Aldarull) . 

Pel torn de replica, té la paraula la Sra. Vadell. 

LA SRA. VADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Sr. Pascual, simplement per aclarir 
la nostra intenció. Tal vegada no ha entes o no ha volgut 
entendre I'interes que nosaltres tenim en aquest tema, i és 
perque ti recorda ré simplement e ls grau d pI" tecció que 
cstable ix e l p\a director de pon esport iu i in lal'laci n 
nauliques, que són tres. . n e l gra u 1, és a dir, el maxlma 
protecció, 'hi! oden permelrc amarrad r . embarca 10l"s i 
Fo ndejad r . ¡gui , que sembla ue prolegim moll I eró, en 
rea lita l. hi) Ol fer qua ¡tolo n el grau el pr le ci' 2 diu 
que s'hi poden fer ports i darsenes i en el 3 s'hi pot fer de 
tot. En el grau ele protecció 2 s'hi pot fer de tot mentre 
estigui justificat. La justificació és molt facil, es pot fer molt 
facilment, perque si es poden fer projectes C0111 aquest, sense 
practicament justificar, és que tota la resta es pot justificar 
molt bé. Nosaltres demanam el maxim grau de protecció per 
a aquesta zona, perque consideram que és una zona molt 
e ligada, am molta preso ió urbaní ¡ica, ,¡ e n ideram ue 
el lue hi ha r t ' uficiem per a la zona. o privo.m q'ue es 
puglli arreglar o refer la z na que hi ha , pero consicleram 
una amplia ió lotalmem negativa. És per aixo que demanam 
el grau maxim de protecció per a aq uesta zona, perque amb 
la pres ió de La Rapi la i la pressió urbanística qu hi ha a 
tota aquella badia, con idera m que ja é lOlalmelll uficient. 

A la Sra. Bareeló li vull agrair el desplegament planime
trie que ha fet en aquest Cambra, perque crec que ha 
¡I·lustrat bastant a tota la resta deis diputats el greu impacte 
que produiria aquesta ampliació, si es fa, i sobretot ha de
mostrat I'incompliment, per part del Govern, deIs seus pro
pis plans quant a la protccció de la costa i la invasió de dife
rents projectes dins la zona d'aneí. Li agraesc també el seu 
suport a la nostra proposició. 

Sr. González i Ortea, efectivament, és una proposició de 
tall classic. Voste ha dit les passes que donavem per a rribar 
a aquestes proposicions, i s'ha deixa la darrera, que és el no 
sistematic del seu grupo Aquí ja no hi ha res més a dir .. , 

Voste ens acusa que ens sumam i ens penjam a les protes
tes populars. 1 vostes, que feren en el cas de Cabrera? Tam
bé varen donar suport a una iniciativa popular per uns inte
ressos també particulars, o , aparentment, defensant uns 
interessos particulars . 

Llavors també ha parlat voste que el pla de ports espor
tius ha passat tots els tramits i esta aprovat definitivament, 
i que és un pla en el qual hi ha un gran grau de consenso Jo 
li recordaré, Sr. González i Ortea, que voste no sap si hi ha 
consens o no, perque el plil aprovat definitivament tampoc 

no ha passat exposició pública. Va passar una exposició 
pública en el 92, es va modificar substancialment, el 
ConseIler ens ho va mostrar aquí dalt, a una reduida 
agrupació de diputats, pero els ciutadans no \'han vist. 
Per tant, voste no sap si hi ha un grau de consens per 
aprovar aquest pla de ports esportius. 

Després també ens discuteix, i defensa I 'ampliació de 
ports esportius i la construcció de nous ports esportius 
defensant un turisme de qualitat, i jo li voldria dir que 
aquest turisme de quaJitat, possiblement, minvi la quali
tat de vida deis habitants de les nostres illes. 

Nosaltres continuam demanant que es protegeixi al 
maxim aquesta zona perque consideram totalment inne
cessari que es faci aquesta ampJiació, i és un atemptat 
contra tota aquella zona, i tots els drets adquirits que 
tenen ja els habitants de S 'Estanyo!. 

Per que no fa una consulta popular, Sr. González i 
Ortea? Nosaltres no hem duit aquí ... , aixo no és cap 
associació de ve'ins, no hem duit aquesta proposició a 
un 1I0c on no hi hagi representació. Precisament aquesta 
Cambra és alla on hi ha la maxima representació popu
lar. Per tant, cree que estam totalment legitimats per 
modificar o per dur qualsevol pro posta que considerem 
necessaria. Tant si hi ha informes favorables de I'ajunta
ment eom del Govern, cree que el Parlament és la Cam
bra sobirana per poder decidir tot el que s'ha de decidir 
en aquestes illes. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadel!. E n relació amb la intervenció 
del tom de replica a la Sra. Vadell, hi ha alguna petició 
d'intervenció per contrareplica? Sí, Sr. Pascual i Amo
rós, té la para lila. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Veig que no 
ens posam d'acord amb la Sra. Vadel!. No ens podem 
posar d 'acord amb la seva exposició i li diré per que. 
Nosaltres podem estar d'acord que aquest projecte no 
s'hauria d'aprovar. Fins i tot li p~ dir que no volem 
aquesta ampliació d'aquest projecte. Pero aixo és una 
cosa, i l'altra és dir que no es pot fer cap ampliació, 
encara que sigui d'un amarrament en el port de S'Esta
nyol, que és el que diu la seva proposició no de lIei , -
que esta, en la meya opinió, mal redactada-, no ha anat 
aquí on havia d 'anar, demanar una segona exposició 
pública, demanar, fins i tot, que aquest projecte no s'a
provi. 

Pero dir que, fins i tot, voste mateixa ha reconegut 
en la seva exposició que hi ha una demanda de trenta 
amarraments de base i una altra de quaranta de transit, 
setanta amarraments. Voste priva que aqllests setanta 
amarraments es facin, Ni setanta, ni se ixanta, ni cinquan-
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ta, ni quaranta, ni trenta, ni cinc, ni quatre, ni tres, ni dos ni 
un. Zero. És a dir, no. Nosaltres, amb aixo, no hi podem 
estar d'acord. Nosaltres creim que hi ha solucions que són, 
que no tenen perque anar contra una visió medi ambiental 
i tampoc no ser tan drastiques, ni tan taxatives. Aquest és el 
problema, Sra. Vadel!. 

Per tant, nosaltres ens abstindrem, ates que la redacció 
d'aquesta proposició no de lIei no és adequada, i a més, 
demanar que es modifiqui el pla de ports esportius tampoc 
no ens sembla correcte, bé, opinam que no és aixo . Parlar 
del projecte sÍ, pero els ports que existeixen a la costa de 
Mallorca han de poder ser ampliats . El pla de ports esportius 
ha de poder dir que s'ampliln. Pero després he dit, i ho 
repetesc ara, que no hi ha obligació del Govern de dir que sí 
a qualsevol petició. No té obligació. Estam operant en ter
reny de domini públic, encara que el pla digui protecció de 
grau 3, i és aquí que el Govern ha d'actuar amb cura en el 
sentit que hi ha projectes que poden ser bons, i alu'es que 
poden ser dolents, encara que estiguin en un grau de protec
ció 3. 

Per tant, ateses aquestes raOI1S, i dient que nosaltres rebut
jam aquest projecte, nosaltres ens abstindrem, perque no 
podem donar suport a aquesta proposició, que és una petrifi
cació deIs ports esportius existents a l'illa de Mallorca. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gra.cies, Sr. Pascua!. Sra. Barceló, el seu tom de contra
replica. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Just unes paraules, perque se m 'ha 
al'ludit, per part del representant del Partit Popular. Vull 
reincidir en la intervenció que ha fet el representant del 
PSM. Sí, jo cree que val la pena assenyalar als membres d'el 
Partit Popular que un polític h(l de saber fer alguna cosa 
més que aplegar planells. Convé que els sapiga mirar i, 
evidentment, quan hem vist el planells deIs modificats deIs 
projectes de l'any 92 i de I'any 93 , veim com s'estan incom
plint aquestes condicions que s'ha assenyalat que havien 
establert tant el Consell Insular de Mallorca com el propi 
ajuntament de L1ucmajor. Tots dos, tant el Consell Insular de 
Mallorca com el propi ajuntament, havien assenyalat que, per 
donar I'aprovació a aquest projecte, s'havien d'excloure les 
zones afectades per la !lei d'espais naturals, desafectació que 
no es produeix en el modificat de l'any 93. 

1 una altra cosa. Evidentment es podrien donar altres 
sortides, avui, a dir que s ' hagi de donar a aquest tram de 
litoral la maxima protecció. No seria, pot ser, necessari si el 
Govern tengués la paraula i fas capae; de complir les seves 
propies lIeis. Pero moltes vegades ens veim obligats a haver 
de demanara el maxim per aconseguir la més mínima pro
tecció en el nostre litoral. Aquest és el problema. Hem de 
reclamar aquesta maxima protecció perque el Govern és 
incapa<; de tirar enclavant un projecte ele port esportiu que 

estigui d'acord amb els interessos deis ciutadans d'alIa, 
que eviti la privatització del litoral més del que és possi
ble, i que no tengui un impacte ambiental negatiu, cosa 
que, amb aquest projecte i amb aquest Govern és total
ment impensable. 

Per tant, feim, i tenim cIar, que hem de donar suport, 
per aixo, a la seva pro posta, demanar aquesta protecció 
com a única manera de poder-nos salvaguardar respecte 
d'un Govern -repetesc- molt poc respectuós, no només 
amb les lleis que fa, sinó també amb tots els ciutadans 
que el patim. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. BarceJó. Sr. González Ortea, el seu 
torno 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Sí, gracias, Sr. Presidente. Sra. Vadell , usted me dice 
que apoyamos la iniciativa de Cabrera, que era una 
iniciativa popular. Pero apoyamos mucho más que la 
iniciativa popular de Cabrera que, por cierto, se hizo de 
acuerdo con una determinada legislación, y con un nú
mero de firmas perfectamente contrastadas, y COIl un 
proceso igualmente contrastado por esta Cámara. Pero 
hicimos mucho más que eso, y vamos a pretender hacer, 
porque lo llevaremos, Dios mediante, la semana que 
viene, al Congreso de Diputados. Lo que hicimos fue 
defender un proyecto que se aprobó aquí por unanimi
dad de toda la Cámara. Usted no estaba en la legislatura 
anterior, pero se aprobó por unanimidad de toda la 
Cámara, y 10 que hicimos fue retomar ese proyecto que, 
en Madrid, los socialistas nos cambiaron, y nos volvieron 
del revés ... 

(Aldarull). 

Otra cosa es que ustedes cambiaran de opinión, pero 
la cosa fue así. Por consiguiente. eso es en lo que está
bamos y en lo que estamos, y en lo que seguiremos 
estando. 

Respecto a los apoyos que dice usted que tiene, que 
tiene apoyos del ayuntamiento y del Gobierno, eso no le 
basta. Bueno, el del ayuntamiento no le basta, claro, 
porque el ayuntamiento no es suyo, supongo, y entonces 
no le basta. Sra. Vadell, las mayorías funcionan como 
funcionan en la democracia, yeso es así. Si son suyos o 
no son suyos es otra cuestión. Y el resto de los apoyos 
no es el Gobierno, es el Gobierno de la Nación, a través 
del Ministerio de Obras Públicas, por un lado, y es 
igualmente el Consell Insular de Mallorca, donde sí está 
usted, por cierto. De manera que se hace, insisto, con 
informe favorable del Consell Insular de Mallorca. 

Finalmente, me habla usted ele que lo que hay que 
hace r es una consulta popular. Mire, a mi me parece que 

., :H ',1'" • ~, ).,.,~ ,.,.. 
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eso va muy en el sentido de lo que antes le decía. Ustedes 
tienen que empezar a cambiar de mentalidad. Si ahora tienen 
buenos resultados electorales, supongo que empezarán a 
cambiar de mentalidad. Es decir, ustedes van a golpe de 
referéndum. Hombre, así no se puede gobernar. No se go
bierna, no hay ningún país moderno, de la revolución fran
cesa para acá que trate de gobernar a golpe de referéndum, 
porque eso no es posible. Por eso se inventan varios sistemas, 
discutibles, mayoritario, proporcional, hay muchos sistemas 
y todos ellos, evidentemente, discutibles, pero, sin duda, es 
por medio de un sistema de esos que se hacen las cosas, no 
a base de referéndum cada vez que alguien protesta porque 
una cosa o una acción determinada de gobierno no va bien 
o no le gusta. ¿De acuerdo? Yo , francamente, creo que, en 
eso, sí deben hacer una reflexión profunda. Nada más, Sr. 
Presidente. Gracias. 

E L SR. PRESIDENT; 

G racies, Sr. González i Ortea. Acabat el debat, passarem 
a la votació. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de la proposició no 
de !lei, es volen posar drets, per favor? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. Diputats' que s'abstenen? 

22 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció, 4 abstenci
ons, perdó. En conseqüencia queda rebutjada la proposició 
no de lIei 1060 del Grup PSM 1 EEM. 

111.- Escrit RGE núm. 862/95, presentat pel Govern de la 
CA, relatiu a la compareixen~a del conseller d'Economia i 
Hisenda davant el PIe de la Cambra, per informar sobre la 
política telematica del Govern balear. 

Passam al tercer punt de I'ordre del dia, que correspon a 
la compareixen¡;a presentada per escrít 862, del Conseller 
d'Economia i Hisenda, davant el pie de la Cambra, per infor
mar sobre la política telematica del Govern Balear. Per fer 
l'exposició inicial, té la paraula el Conseller Sr. Matas. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Jau
me Matas i Palou): 

Gracies, Sr. Presiderit. Sres. i Srs . Diputats. En els princi
pis del tercer mil'lenni, I'economia mundial es va transfor
mant d ' una manera vertiginosa en una economía en la qual 
les facilitats en les comunicacions ens acosten, cada dia més, 
al concepte ja consolidat d'aldea global. Són molts els qui.ia 
anuncien la imminencia de la importancia deis canvis en els 
modes de vida que es derivaran, precisament, d'aquesta inter
connexió telematica d'empreses, d'administracions, de ciuta
dans, en definitiva. Els impactes economics i socials d'aquests 
avan<;os, junt amb la liberalització del comer<; mundial , 
poden, sense cap dubte, arribar a ser tan importants com en 
el passat ho va ser la propia navegació o el motor de vapor. 

Les famoses autopistes de la informació s'han convertit 
en el concepte simbolic del que s'anomena el sector 
quaternari de ]'economia. Les empreses d'aquest sector 
compraran i vendran informació o serveis en un únic 
mercat, d 'ambit mundial, gestionat telematicament. 

Els protagonistes d'aquests canvis seran els empresa
ris i els ciutadans innovadors, que avui tenguin la possi
bilitat de canviar, a temps, la manera d'utilitzar aquestes 
telecomunicacions avan<;ades, per poder millorar la seva 
posició relativa en el mercal. L'impacte d'aquest procés 
no estara tant en el procés de comunicació en sí ma
teix, sinó en els processos de reenginyeria de la produc
ció, de la comercialització i de la gestió directiva. Les 
petites i mitjanes empreses que no realitzin un esfor~ 
important per poder-se adaptar als canvis amb una ante
lació suficient, correran el risc, sense cap dubte, de 
desapareixer. 

L'analisi de les primeres experiencies demostra que 
són les grans empreses, precisament, les que imposen als 
seus prove'idors la utilització de sistemes telematics per 
poder millorar els seus processos i obtenir, amb aquest 
reenginyeria del procés, uns beneficis molt importants. 

El caracter innovador constitueix un requisit impres
cindible per poder desenvolupar, amb alguna garantia 
cl'exit. aquest procés ele can vi. Les empreses hauran de 
fer el mateix que han fet sempre, pero d 'una forma 
distinta, amb distintes maneres, cosa que suposa haver 
de fer front a un risc important d'oposar-se a la compla
enc;a a la propiA inercia de I acluació quotidiana. 
L'esperil corporatiu, fin i lOl. amb les empreses de la 
propia empelen ia, é lambé un altre requish basic 
per a l'exit. La interconnexió telemillica requereix I'exi -
tencia de normes companides per lot el inler lo utor . 
Per aixo, precisament, tots aquests competidors hauran 
de col'laborar en I'elaboració, acceptació i perfecciona
ment. mitjan¡;ant la úeació de grups de treball, de ca
racter inter-elisciplinari i inter-empresarial. En un pro
cés d 'aquestes característiques, la formació es con ver
teix en un aspecte clau per al progrés de la propia em
presa, en un aspecle elal! per a l progré de les persones 
que treballen a les empres ,so retol en aquelIs lIocs de 
feina que, d'una forma probablement irremeiable, resul
taran afectats pels canvis, com puguin ser els departa
ments d'administració, els centres de gravació de dades, 
Jl13.gatzems, distribui'dors comercials i, en general, tots 
aquells que basin la seva activitat en la inter-mediació 
d 'informació. 

El Govern ha de fer conscient la societat balear del 
fet que, per ell mateix, mai no podra impulsar aquest 
canvi referil. No obstant aixo, la importancia del que 
esta en joc obliga tots a un compromís per fer tot alió 
que estigui al seu abast, per afavorir, precisament, aquest 
posicionament comode de l'economia balear, amb aques
ta cada vegada més prospera alelea global. En el cas de 
les nostres illes, de les I/les Balears, hauran de ser els 
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participants del sector privat, en concret els empresaris, i 
més concretament capdavanters els empresaris turÍstics, que 
impulsin, amb forc;a, aquest desenvolupament. Mai no substi
tuirem la iniciativa privada. No volem, no podem, a les IIIes 
Balears, que el Govern faci el que han de fer els ciutadans de 
les Illes, perque elIs sí que utilitzaran , de forma optima, 
aquests recursos. 

El Govern Balear adopta mesures, l' objecti u de les quals 
es accelerar la incorporació de totes les nostres empreses, del 
nostre teixit económic, a una xarxa telem,hica que es pugui 
inter-connectar amb clients, amb provei"dors, amb bancs, 
amb transportistes, amb administracions locals i internacio
nals, i que automatitzi, al maxim, les relaciones entre totes 
aquestes. 

Volem, precisament, fer un emfasi especial sob re aquesta 
qüestió de la cultura innovadora. El Govern defensa, de 
forma radical, que e l primer objectiu d'una política te lema
tica, és fer, aconseguir, que la propia societat conegui, neces
siti, utilitzi i es pugui familiarit za r amb aquest tipus d ' inno
vacions. Si existeix aquesta postura, si es produeix la deman
da social, I'oferta, sense cap dubte, neix, perque l'oferta va 
on hi ha demanda. 

Per tot aixo , avui, he demanat poder compareixer aquí , 
en aquesta Cambra, per poder explicar aquestes accions que 
el Govern de les IlIes Balears ja duu a terme amb un nivell 
que, sense cap dubte, es pot considerar com una política. En 
conseqüencia, entenc, precisament, que el Parlament que, de 
fel. coneix parcialment aquesta política, ha de tenir una visió 
global del plantejament te lematic del Govern Balear. 

Senyories, ara per ara, es pot dir que el Govern Balear 
esta desenvolupant una política telematica seriosa i amb 
rigor. Quan parlo d'una política, em referesc, en primer 
1I0c, a un conjunt d'actuacions, i, en segon !loc, i probable
ment molt Olés important, a tata una filosofia, una lógica 
que dóna coherencia a tota la gestió. 

Precisament la filosofia elel Govern en materia telematica, 
i les actuacions són I'objecte eI'aquesta intervenció. Aquesta 
política general, nosaltres, I'hem nomenada estrategica BIT, 
que és un acrónim de Balears Innovació Telematica. 

Fent una mica d 'história, podem assenyalar que, ja a l 'any 
1989, el Govern desenvolupa una visió de futur de les IIles 
que aposta pel desenvolupament d 'activitats económiques 
dins el sector quaternari, activitats d'alt valor afegit que 
suposin un caracter complementari al sector turístic, i que 
puguin pal'liar la seva hipotetica crisi i que, en cap cas, no 
tenguin caracter contaminant. En definitiva, es tracta d'ela
borar polítiques adre¡;:ades al projecte de diversificació eco
nómica, I'autentic taló d'Aquiles de I'economia balear. 
Aquesta visió que, llavors, a I 'any 89, tenia poc suport, s'ha 
fet pública, sintetitzada baix el que es coneix, de forma gene
rica , com a projecte de Balears com a megaparc telematic. 

L'any 91, el propi pla de desenvolupament regional, 
suposa un estudi, en profunditat de les alternatives de 
desenvolupament de les Illes Balears, que ja inclou 
aquesta visió com una part importantíssima de les acci
ons a emprendre. L'any 92, quan s'elabora el pla estra
tegic de competitivitat, s'assenyala com un deIs eixos 
fonamentals de la competitivitat, precisament, el desen
volupament telematic de la societat balear, juntament 
amb la possibilitat, amb la necessitat de ser atracció 
d 'inversions exteriors en noves activitats que estan possi
bilitades per al treball a distancia. 

És important recordar, aquí, que aquest pla va reco
lIir, en el seu moment, els suggeriments deIs grups polí
tics d 'aquesta Cambra. Amb posterioritat, es realitzen 
una serie d'estudis més sectorials -el pla de telecomuni
c<lcions i Balears 2001 en són dos exemples clars- que 
van perfilant, precisamenl. élixo que es denomina estra
tegia BIT. 

Per posa r en practIca aquesta estrategia es definei
xen, primer, a nivell tactic, simplement tactic, serveis i 
infraestructures, que permetin actuar d'estÍmul sobre la 
demanda elel sector privat. Aixo implica la generació 
d 'expectatives suficien t sobre 1 'ofe rta, que puguin garan
tir la disponibilitat d'aquests recursos telematics avan
<;ats. 

Per al c\esenvolupament c\'aquests serveis, es dissenya 
un pla DT A, un pla Difusió de Tecnologies Avan<;ades, 
un pla, precisament, per aconseguir la difusió d'aquestes 
telecomunicacions. L'objectiu principal d'aquest pla és 
facilitar, precisament, I'aparició d'aquesta massa crítica 
inicial d'usuaris de telecomunicacions avan<;ades a les 
¡!les Balears que puguin actuar com un desencadenant 
de l'efecte de creixement en cascada sobre la societat en 
general. 

En conseqüencia, amb el pla DT A, i pel que fa a les 
infraestructures, es defineixen unes necessitats logísti
ques i unes aItres de caracter tecnológic o Aquesta defini
ció, a nivell tactic, s'ha tradui"t en unes línies d'actució 
ja al nivell operatiu . 

Al nivell operatiu les accions han estat les següents: 
en primer lloc, accions de divulgació . Constitueixen, 
probablement, el paper més important de la fase actual 
d'aquest tipus d'estrategia. No es pot esperar que la 
societat balear s'interconnecti si desconeix, precisament, 
la possibilitat i la manera de poder-ha fer. Es tracta 
d'aconseguir el medi de cultiu per poder predisposar 
favorablement tot el teixit economic cap al procés de 
canvi que nece si lam, Es u'acta de donar a coneixer 
quines lecnologies, per que aq uestes tecnologies, que 
costen, e m e comeny.:'l, quine experiencies existeixen 
i les seves possibilitats d'aplicació. El cercle viciós de 
tots els nous sistemes de comunicació sempre és que 
només es generalitzen quan estan generalitzats. És vital 
rOlllpre aguest cercle viciós. La divulgació facilita, preci-

." 
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sament, posar-se d'acord amb la forma de poder tallar aguest 
cercle viciós d'aguesta incomunicació. 

En segon lloc, les accions legals. Les accions legals crec 
que són una de les fites que més prestigi internacional ens ha 
donat en aquest tipus d 'estrategia. Les IIIes Balears han estat 
pioneres mundials en la regulació legal de l'ús de l'EDI, 
precisament segons un estudi realitzat en el gener del 93 per 
l'ONU. Les lIIes Balears pioneres, segons I'ONU. 

La Universitat de les IIles Balears ha format un grup 
inter-disciplinari -i és estrany aconseguir juntar aquestes disciplines-
dejuristes i d'informatics, que es diu CE DIP, que col, labora 

amb la comissió europea en diversos projectes, i que ara 
mateix esta treballant , precisament, en la definició del que 
haurien de ser els nota ris electrónic que permetin , provar, 
precisa ment, aquestes signatures en aquests documents qu e 
s'intercanvien electrónicament. És necessari que les normes 
legal s vagin avan¡;ant al mateix ritme que les própies necessi
tats d'intercanvi soci -económic exigeixin . 

Per una altra part, les accions de formació, que pretenen 
dotar les IIIes de recursos intel'lectuals per poder saber apro
fitar i fer front a aquest tipus de canvis que s'acosten. La 
Universitat, sense cap dubte, és el principal camp d'acció, i 
no obstant aixó, a I'ambit de la formació ocupacional apareix 
la necessitat de facilitar aguest tipus de readaptació laboral 
de tots aquells treballadors'que, sense cap dubte, s'hauran 
d 'acollir al procés de can vis per continuar. Amb aquesta 
finalitat , precisament, és important aprofitar aquest tipus de 
recursos de formació. 

L'altra línia estrategica d'actuació operativa és I'empresa 
BITEL societat anónima. BITEL s.a. neix com una societat 
anónima mixta, Govern-Telefónica per, precisament, assegu
rar I'operativitat de les solucions tecniques adaptades a les 
nostres necessitats específiques a les IIIes Balears. La motiva
ció principal de la creació d 'aquesta empresa surt, precisa
ment, del fet d'intentar pretendre un desenvolupament avan
¡;at de les telecomunicacions a les Illes Balears en relació a 
altres territoris de potencia demografica i económica molt 
superior a la de les IIIes. Aquesta qüestió determina la neces
sitat de ser capdavanters, d'intentar ser laboratori d'aquest 
tipus d'innovacions tecnológiques en telecomunicacions, radi
car unes prestacions d 'aquests serveis tecnics en el territori 
de les IIles Balears, ja que si no ho féssim d 'aquesta manera, 
les IlIes Balears no serien mai un mercat d'atenció preferent 
per al nostre potencial social o económic d'aquest tipus d ' in
versions en telecomunicacions. Necessitavem posar I'esca, 
precisament, per ser capdavanters i aconseguir aquest tipus 
d'inversions en telecomunicacions de forma didactica , de 
forma de laboratori, peró era molt important aconseguir-ho . 

Per una altra part, aquestes infraestructures de telecomu
nicacions són, ara per ara, una responsabilitat, avui almenys, 
de Telefónica. Peró la seva disponibilitat i la seva qualitat 
són una condició basica per a I 'estrategia BIT a les Illes 
Balears. Juntament amb la constitució de BITEL, el Govern 
i Telefónica han formalitzat un conveni per realitzar un 

esfor¡; inversor xifrat en més de 10.000 milions de pes
setes, un conveni, precisament, perque la Telefónica i el 
Govern puguin realitzar aguest esfor¡; inversor en aquest 
tipus d 'infraestructures en el territori de les Illes Balears, 
i precisament poder obtenir un nl pid accés als nivells de 
serveis de les regions europees més avan~ades en teleco
municacions. 

Pel que fa a les accions sobre la demanda, és impor
tant destacar el suport tecnic i económic que el Govern 
ha donat a projectes d'aquesta naturalesa que s'han 
plantejat des del sector privat. L'actuació del Govern 
també, a més de donar suport a aquests projectes pri
vats, ha estat capdavantera com a usuari directe d 'aques
tes tecnologies. El projecte EDI Balear va rebre -un 
projecte de I'administració pública de les lIles Balears-, 
precisament, el segon premi a la millor iniciativa de 
I'any 1993 en l'al11bit de la inforl11atica per part de la 
revista PCS. Efectivament, des de l 'any 93, el Govern és 
la primera administració pública europea que atorga 
validesa i tramita autol11aticament les factures, trameses, 
mitjanc;ant documentació electrónica EDL Esta previst 
que , a I'any 96, i així ho tenim al nostre pla estrategic, 
el 100% deis provei'dors que facin feina amb el Govern 
utilitzin aquest sistema. Aixó permetra intercanviar 
comandes, albarans, factures, ordres de pagament sense 
moure un sol papel' a la nostra administració. 

Com actuació a 1 'ambit de la creació de les infraes
tructures logístiques, la iniciativa del parc BIT constitu
eix un repte extraordinari que ha pogut atreure, avui, 
l 'interes deis millors estudis d 'arquitectura del món en 
el con.curs d'idees per a la seva definició. 

D'altra banda, la idone'itat de la localització, pro pera 
a la Universitat i a Palma, la seva bona comunicació i el 
plantejament privatista del seu finan¡;ament, fan que els 
risc económics per a la realització d 'aquest projecte 
siguin mínims per al Govern de les Illes. Per contra, el 
seu exit, I'exit d 'aquest projecte, per petit que fos, ho 
seria a un cost mínil11 i amb uns efectes, en la im atge 
pública internacional, per a les IIles, impagables, alman
co des de la perspectiva del desenvolupament del sector 
quaternari a les Illes Balears. 

Entre les actuacions previstes a la comarca del Rai
guer en 1 'ambit de 1'0bjectiu 2, s'hi incorpora la creació 
d 'un centre tecnológic que actuaria com a punt de refe
rencia per al desenvolupament de l'estrategia BIT dins 
aquesta comarca. Per a I'impuls deis nous projectes 
d'innovació telematica, el Consell de Govern va aprovar 
la constitució del IBIT, I'Institut Balear d'Innovació 
Tecnológica, una entitat sense personalitat jurídica 
própia, que s'ha convertit en el fórum de debat i de 
trobada d 'aquelles persones que , a les IlIes Balears, tenen 
interes i inquietud per a la innovació telematica en els 
seus ambits de responsabilitat. 
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A la vegada, es constitueix un centre especialitzat en la 
difusió i en el suport de I'elaboració de projectes adre<;ats a 
la convocatoria de les més importants, fora del marc deis 
fons estrueturals, que ha reaJitzat la Unió Europea. Em 
referesc, sense cap dubte, al quart programa MARC de la 
Unió Europea. En els tres mesos que té d'existeneia, preeisa
ment, aquest institut, s'ha aeonseguit que les IlIes Balears 
participin en 16 projeetes, amb un pressupost global de prop 
de 3.000 milions de pessetes. 

Aquestes actuaeions, I 'esment de les quals amaga una 
tasca important, desenvolupada pels equips de les distintes 
Conselleries del Govern Balear, no tendra positius resultats 
sense un esfor<; conjunt de tota la societat balear. Estie con
ven<;ut que, per part de les forees polítiques presents en 
aquesta Cambra, serem capa<;os d 'estar, preeisament, a I 'altu 
ra de les nostres responsabilitats. Moltes gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gnicies, Sr. Matas. Grups que vulguin intervenir? Per 
part del Grup MIXT, té la paraula el Sr. Vida/. 

EL SR . .YIDAL I JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. Ara, 
quan venia cap aquí, m'han preguntat: i tu que has de dir, 
a aixo? Jo he de dir , en primer 1I0c, que sí, que estic d'acord 
amb aixo, que renovare o morire, i fins i tot estic d'acord, 
encara que s'ha parlat del quaternari, que estam a les portes 
del tercer miHenni -n'hi ha hagut que s'han estranyat, pero 
és que no llegeixen les encícliques del Papa, que sempre 
comen<;a aixÍ. 

Pero bé, bromes apart, és cert que tots ens hem d'actua
litzar, que estam, vertaderament, en una etapa que comen<;a
r(~, i que ha eomen<;al ja, de fet, pero que I'alguna ma nera 
en ' he m d'engainxar a aquesta i no perclJ'e el tren cl'ac¡u la 

illl1ovaeió, ja que, ¡'una altra manera. perdríem tota possibi
lita l de competitiv ital en la nostra ac tivitat económica. fins 
i tOl , en tal e l. aspee te le la vida e1 'aq ue tes ille que -i no 
és cap broma- són una Comunitat Autónoma pionera en 
moltes coses, una Comunitat Autónoma que té una gran 
prosperitat-.económica i, si no volem perdre aquesta situació, 
hem de posar-nos al dia. 

Per tant, aixÍ com la tecnologia avan<;a en tots els camps, 
i la comunicació telematica, amb aquestes auto pistes de la 
comunicació, de les quals ens ha parlaL e l Sr. n ell r, no 
es pot oblidar que és la manera o la forma de comunic.aeió 
del futur, en tots els camps, tant en el mercat eeon' mie, 
com, fins i tot, en les relacions de tota mena entre les Comu
nitats, hem de fer el possible, i ho ha de fer el Govern, i aixo 
és de lIoar -i amb aixó, modestament, aquest diputat sempre 
prestara tot el suport al Govern, i el partit polític que repre
sento, naturalment- , perque és indubtable que si no es facili-

ta una informació adequada i no es duen a terme acci
ons de divulgació , arnés d'accions de formació, qui 
pagaran el palo -si se'm permet la vulgaritat-, seran, 
indubtablement, els més debils, o sigui, els que no es 
puguin posar a I'altura de les grans empreses, i per aixo 
els petits i mitjans empresaris, per mantenir la seva 
competitivitat en el camp eeonomic, en el mercat, neces
siten aquest suport de les institucions públiques. 

Per tant, nosaltres saludam, sense cap ironia, a pesar 
de les bromes, aquests esfor~os d'innovació que esta 
fent el Govern i que ens ha explicat, amb tot detall -i 
encara que he pres notes i l'he seguit amb molta atenció 
i, tal vegada, m 'equivocaria en alguna menció tecnica, 
pero he seguit tota l'exposició del Sr. Conseller-, cree 
que totes les forces polítiques aquí presents i, natural
ment, les que hi pugui haver en el futur, a més de les 
presents, que també siguin de futur, doncs hem de do
nar suport a aquest esfor<; que esta fent el Govern, i 
concretament -i així s'ha de reconeixer- la Conselleria 
d'Economia i Hisenda.Aquest parc d'innovació tecno
lógica -sense broma- per desenvolupar el sector quarte
nari quan estam a punt de comen<;ar el tercer mil·lenni, 
és una arma o un instrument més que v;Uid, i aquestes 
empreses cread es pel Govern, com l'lnstitut Balear 
d'Innovació Tecnológica, que perm~ten una participació 
en els projectes europeus, completen aquesta serie d'ac
cions que, torn a repetir, crec que mereixen I'aplaudi
ment i el suport de totes les forces i formacions políti
queso Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. Per part del ' Grup Parlamentari 
PSM 1 EEM, té la paraula el Sr. Sampo/. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

facle r. PresiclenL S re!>. i Sr . Diputat present , 
aq uesta etmana passacla hi va h' ver una emissora de 
lelevi ió. privada, que fa un informatiu a les Jites Bale
ar • que va rer una enque ta entre uns ciutaclan , amb 
una pregunta moIt e ncre!a: eoneix voste, sap que és el 
pare c1'innovació tecnológica, que promou el Govern 
Balear? n el reporta tge c1egueren emetre unes deu o 
dotze res postes, i només hi va haver una persona que 
sapigués respondre. Totes les altres, aixo que c1iuen no 
sap, no contesta. I la resposta d 'aquesta persona, que va 
saber contestar, va ser: "Sí, aixó del parc d'innovació 
tecnologica és -ho tene entre cometes, textualment- un 
projecte especulatiu del Govern per fer més adossats ll

• 

Podem demanar la cinta als serveis de documentació, i 
veuran com la frase és textual. 

Tal vegada aixo sigui indicatiu, evidentment. Jo crec 
que els governs han de ser precursors -en aixó compar
tim la seva opinió que els govern han de marcar un 
camÍ, precisame nt aquesta és una de I tasques del 
Govern- , pero , tal vegada, aquesta re po la sigui indica-
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ti va de la credibilitat que poden mereixer les paraules del 
ConselIer d'avui, i sobretot miri a dreta i esquerra i veura 
com, en aquesta qüestió, a voste, Sr. Matas, Conseller d'Eco
nomia i Hisenda, el seu Govern, el deixa tot sol. No només 
el deixa tot sol, sinó que, en les polítiques de cadascuna de 
les Conselleries, contradiuen totes les declaracions d'intenci
ons que consten per escrit en el projecte de desenvolupament 
regional i que, avui mateix, ha expressat aquí. 

Tal vegada, aquestes polítiques de cadascuna de les Con
selleries, contradictories amb les afirmacions que, avui, voste 
ha fet aquí, indueixen a aquest únic ciutada que s'atreveix 
a respondre que és un parc BIT, a fer aquesta afirmació que 
el parc BIT és un projecte especulatiu del Govern per fer 
més adossats. 

Evidentment, el tema és més seriós, pero crec que haurí
em de reflexionar. Voste ha fet distintes al·lusions. Per exem
pIe, ha parlat que les altes tecnologies, les noves tecnologies, 
havien de contribuir, tenien un potencial a utilitzar per di
versificar I'economia, i, entre cometes, taló d'Aquiles de 
l'economia balear. 1, a la vegada, afirma que som una regió 
privilegiada des del punt de vista de la qualitat de vida, amb 
uns actius importants que desenvolupa a la publicació "Las 
Islas Baleares en la Europa del 2000", tecnologies per a una 
alta qualitat de vida. Aquests actius són infraestructures, 
equipaments i serveis de bon niveÍl, seguretat jurídica i insti
tucional, mentalitat receptiva, oberta i dinamica deis seus 
habitants, proximitat a les principals ciutats europees, abun
dancia d'elements amb alt valor cultural i artístic, paisatge 
atractiu, i clima suau i d.lid. 

Jo voldria fer referencia als tres importants actius darrers. 
Abundancia d 'elements amb alt valor cultural i artístic, jo hi 
afegiria patrimonial. El nostre important patrimoni historic
artístic i cultural com a actiu a desenvolupar de cara a un 
turisme de qualitat i a la millora de la qualitat de vida de les 
IlIes Balears. Crec que dins tots els objectius del pla de des
envolupament regional, hi fa falta una decidida política de 
conservació i restauració del llostre patrimoni historic i ar
tístic, que, a altres regions de I'Estat, molt proximes -tal 
vegada la més emblenütica seria la regió de l' Ampurda, a la 
província de Girona, dins Catalunya- s'aprofiten aquests 
valors, ja sigui a Figueres, entorn a la figura de Dalí, o a la 
ciutat d'Ampúries, amb la mostra de les excavacions arque
ologiques que, realment, són un exemple de com es pot 
compatibilitzar un valor patrimonial, arqueologic amb I'ex
plotació deIs recursos turístics. 

El paisatge atractiu. Realment, avui, Sr. Conseller, ha 
elegit un mal dia per defensar o per exposar, millor dit, les 
seves magnífiques idees d 'innovació tecnologica, perque, 
precisament, fa deu minuts, quinze minuts, el seu grup ha 
votat en contra de protegir S 'Estanyol i d 'evitar una amplia
ció del port esportiu totalment abusiva i contestada per la 
gran majoria de ciutadans de S'Estanyol i de L1ucmajor. 1 és 
que realment, jo crec que la paraula és que ja estan farts de 
balearització. 1 el que no es pot fer és repicar i anar a missa, 
el que no es pot fer, des d'un govern, és continuar promo-

vent un model de desenvolupament economic, que con
tinua demanant més consum del territori i, aleshores, 
apel'lar als actius paisatgístics per desenvolupar una 
política de creixement sostenible que necessita I'atractiu 
del paisatge. 

Finalment, el tercer deIs actius als quals volia fer 
referencia, és el clima suau i calid, encara. Encara, pero 
un clima suau i d.lid que, evidentment, des de Mallorca 
poca cosa podem fer per evitar el canvi c1imatic, pero 
crec que, com a regió capdavantera en el món, que es 
pro posa obrir el camí de les altes tecnologies, també hi 
hauríem de posar el nostre gra d'arena i contribuir al 
manteniment de I'equilibri ecologic i a la IIuita contra 
I'efecte hivernacle. 1 aquí es podria parlar de la política 
de tractament de residus, la política d 'ordenació i con
servació del territori, les polítiques de transport 
col'lectiu, etc. 

Aquesta introducció que ja em duu al final, per falta 
de temps, serveix per posar de manifest les contradicci
ons que existeixen dins un govern que, per una part, 
advoca per una qualitat de vida, per un creixement sos
tenible, per un respecte als recursos naturals, pero per 
I 'altra part, amb la política de cadascuna de les Conse
lleries, hipoteca aquestes bones intencions. 

Una altra de les afirmacions, a tall d'exemple, que 
figura a la pagina 8 d'aquest opuscle, és una planificació 
i acció estraü~gica amb la finalitat d 'intentar obtenir el 
maxim benestar per al major nombre d'habitants de les 
!IIes. 1 aquesta també és una pregunta que hem fet, en 
diverses ocasions, en aquesta Cambra. Tenim, existeix un 
sostre d' habitants, a les llles Balears? O podem créixer 
indefinidament? La nostra població pot créixer indefi
nidament? És una pregunta que també queda al aire 
perque, quan feim aquestes reflexions, ho hem de tenir 
molt en compte. 

Evidentment, entrant en materia, tal vegada un deIs 
punts que va quedar coix en el debat de I'altra dia, en el 
debat de política universitaria, precisament era el paper 
de la Universitat en el desenvolupament de les noves 
tecnologies, de les autopistes de la comunicació. Així 
mateix, jo crec que d'una manera un poe abstracta, 
perque era un debat general, el nostre grup va fer inci
dencia en el paper de la Universitat en el camp de la 
recerca. Deiem que el papel' de la Universitat no era 
exclusivament la docencia, sinó que també havia de 
jugar un paper importantíssim en la investigació. D'a
quí que sigui molt interessant la eol-Iaboració del Go
vern de les IIles Balears i la Universitat, mitjan~ant el 
que nosaltres proposavem, uns plans de recerca que 
coordinassin tots els esfor~os, des de les iniciatives pri
vades, empreses, fins al paper de la Universitat de les 
Illes Balears. 

Finalment, quant al potencialment de I'empresa 
privada, o al papel' que ha de jugar l'empresa privada 
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dins aquest conjunt d'accions. efectivament, és alXI. es un 
projecte tan ambiciós que no es pot desenvolupar únicament 
des de I'administració, i que hem d'estimular, hem d'enviar 
els estÍm uls necessaris a I 'em presa privada perque s 'imbriqu i 
en tot aquest projecte. Aquí també hem de lamentar que, 
fins ara, les actuacions s'han comptat per fracassos. Ens sap 
greu, un dia com avui, haver de recordar, precisament, -ho 
cita voste, la Conselleria ho cita, en aquest opuscle que hem 
esmentat- la referencia a la British CaledolZian de Llucmajor. 
Sembla que la cosa no acabara massa bé. Per tant, crec que 
els esfor~os economics qu e deeliqui el Govern Balear a esti
mular les iniciatives privades, que han de ser complices d'a
quest projecte, han d 'estar molt ben estudiats, perque si es 
reprodueixen fracassos com aquest, tal vegada es pot provo
car l'efecte contrari al desitjat , que s'escalivi -que és una 
paraula molt mallorquina- la societat i deixi ele participar en 
projectes com aquest. 

Lamentam no poder entrar molt més en detall en tota la 
intervenció que ha fet voste. Realment, aquest debat, a les 
altures que estam ele legislatura, tampoc no permetra plas
mar les intencions de cada grup parlamentari en pro postes de 
resolució -per tant, és un debat que queda a mitges-, de totes 
maneres li agraj"m la del icade al' in for mar el Parlament. 
Entengui, a pesar de les crí tiques qu hem elevat des d'a
questa tribuna, que té el nost re uport per aquesta línia, i 
voldríem una acció molt mé cQordinada des del Govern. 
Moltes gnlcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

- Gr~cies, Sr. Sampo\. Per part del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula la Sra. Riera. 

LA SRA. RIERA I MADURELL: 

Gracies, Sr. P resident. Sres. Diputades, Srs. Diputats. 
Comenc;aré per fer una serie d'observacions, que explicaran 
quina és la posició del nostre grup sobre el que creim que 
hau ria de ser una bona estrategia d'innovació telematica per 
a la nostra Comunitat Autonoma, i acabaré formulant una 
serie de preguntes al Sr. Conseller per veure si aclarim algu
na de les coses que ha dit. 

Em centraré en dos punts molt concrets que, dins el tema 
que ens ocupa, nosaltres consideram primordials, i als quals 
el Sr. Conseller ja ha fet referencia , pero ens agradaria apro
fundir-hi. Aquests dos punts són el futur parc tecnologic on, 
certament, la telematica hi ha de jugar un paper fonamental , 
i I'empresa pública de serveis telem;hics de valor afegit, 
Balears Innovació Telematica S.A, coneguda com BITEL 
S.A, que, entenem, pretén ser l'element dinamitzador de la 
societat i, sobretot, del mercat, en materia telematica. 

Comenc;aré pel que ja existeix, l'empresa BITEL S.A 
L'any passat, en un moment que les empreses públiques 
estaven ja més que qüestionades, vostes en creen, per decret, 
una nova, BITEL S.A En aquesta empresa pública, la Co
munitat Autónoma hi participa en un 51 % que, naturalment, 

va a carrec deIs pressupostos generals el e la Comunitat 
Autonom a, i, concretament, dins el pressupost del 95, 
vostes hi destinen 897.079 milions de pessetes, és a dir, 
quasi 900 milions de pessetes. Hem conegut posterior
ment, i ara ens ho ha dit el Sr. Conseller , que, en aques
ta empresa hi participa també Telefonica, i que aquesta 
participació és conseqüencia d ' un acord entre els socis. 

Sr. Conseller, ens agraelariil coneixer, amb una mica 
més de detall, els termes d 'aquest acord, quins són els 
~vn nta tge. cl'<lCJuest ror~. al qua l vo te h él fel menciÓ. 
per él cn la cun del ocis i, s bretol, i to15 els soci hi 
part icipen ec nO l11ica mcnt , am t <1uantitats eq uivalen ts. 
.. nlenem qu . des e1el I unt de vi. lél del ' intere o de la 
omunitat Au tonoma, - eI 'esperar que l e ntribuci ~ 

ons economiques deis altres socis siguin, com a mínim, 
proporcionals. 

Pel que figura en els pressupostos d 'enguany, i pel 
que ens ha explicat el Sr. Conseller, entenem que BITEL 
S.A. es recolza en tres projectes: un centre d 'emergenci
es -que no veim gen clar-, el que en c1 iuen servei tele
mrhics -que entenem fa referencia a la in fraestructura 
tecnológica de la propia empresa- i un tercer projecte, 
el I qua l í que ens n ' ha par lal que é la im plantac ió ele 
I'ED) a les lile Balear . L'EDI, Sres. i Srs. Diputat , é 
un servei d 'intercanvi electronic de documents estructu
rats segons uns formats determinats, que, tecnicament, 
no té cap problema, peró si hem de fer cas a les consi
deracions que es fan en un informe que tenc aquí, i que 
es diu "Las tecnologías de la información y su impacto 
en la pequeña y mediana empresa. Propuestas y recomen
daciones" -document en el qual , segons figura a la porta
da, el propi Govern Balear, entre d'altres, ha participat 
en la seva elaboració i, per tant, I 'ha de coneixer-, la 
recomanació que fa aquest document sobre I'ús de l'EDI 
les PlME's és la següent: "La falta de normalización de 
formatos y la escasa adaptación en coste y funcionalidad 
de las aplicaciones a la PIME, han provocado la baja 
renmbilidad del servicio en estas empresas, que no suelen 
integrarlo en su operativa interna y, en ciertos casos, 
deben mantener diversos terminales para comunicarse 
con sus clientes. El coste de adquisición del servicio EDI, 
junto con el m iedo a crear e dependencias y los proble
mas organizativos derivados de Iwa determinada cultura 
de empresa son otras barreras para dif undir este servi
cio". 

El que ningú no pot negar és que les PIME's són un 
tipus d'empresa altament freqüent a la nostra Comunitat 
AutÓnoma. Per tant, com pensen superar aquests pro
blemes que, de fet, ja ha apuntat el Sr. Conseller, de 
cost, funCÍonalitat i, fins i tot, de rebuig que, com diu 
l'informe són una barrera real per a la difusió de l'EDI? 
Sr. Conseller, de solucions reals no n 'ha donat cap. Com 
faran que la societat balear es familiaritzi amb l'EDI? 

Pero si bé hi ha incógnites sobre la creació, organit
zació, i projectes de l'empresa BITEL S.A, el que ens 
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ha deixat estorats és el decret 118/94, de 15 de desembre, pel 
qual s'encomana la gestió deis programes i projectes d'inno
vació telematica del Govern Balear. Segons l'article únic de 
I'esmentat decret, I'empresa BITEL S.A. té I'exclusiva de tot 
el que fad el Govern en materia d'innovació telematica. Cap 
altra empresa no hi té res a fer. El decret talla qualsevol 
tipus d'iniciativa que hi pugui haver en aquest sentit. Sres. i 
Srs. Diputats, s'ha creat un monopoli en un moment en que 
s'esta treballant per abolir-los. Sr. Conseller, el decret que 
han fet vulnera clarament la competencia. Anant al tribunal 
de la competencia, estic convene,:uda que, clarament, es gua
nyaria. Sr. Conseller, frenar I'expansió de petites empreses, 
de poques persones, peró molt qualificades, no és fer país, 
i va en contra de les recomanacions de la Unió Europea. la 
em diran que han de fer els nostres estudiants de telematica 
quan acabin la carrera si no és fer feina a BITEL. 

El plantejament que han fet de BITEL, com un monopoli, 
m 'atreviria a dir que, fins i tot, entra en contradicció tant 
amb l'esperit del parc tecnológic -ja que empobreix les possi
bilítats d'expansió-, com amb la idea de liberalització que 
tant proclamen a I 'hora ele parlar d 'un regim fiscal especial. 
paraula que també ha pronunciat el Sr. Conseller al comen
<;ament de la se va intervenciÓ. Per que ho han fet aixÍ') 
Només se m'ac udeix un motiu: perque el Govern tengui el 
control absolut ele tot el que es faci en materia telematica, 
perque vostes, Sr. Conseller, només es fien del que contro
len. 

Sr. Conseller, menys controls i més realitzacions, menys 
marketing i més realítzacions. Li posaré un exemple. Re
centment, hem pogut Ilegír a la premsa, i avui voste ho ha 
confirmat aquÍ, que han presentat -jo em pensava que eren 
15- 16 projectes a la Comunitat Europea dins la convocatoria 
del quart programa MARCO que, certament, contempla 
aquesta vegada un programa específic de telematica. Miri, 
que hagin presentat 16 projectes no té cap importancia. El 
que realment és important és que en donin 1. Per tant, Sr. 
Conseller, en lloc de presumir deis projectes que han presen
tat, el que seria important és que, en el moment que els 
concedeixin, expliquin quins d 'aquests són una realitat. És 
clar que, aleshores, ja hauran passat les eleccions. 

Pel que fa a l parc tecnológic, que és el segon punt que 
volia tractar, si vostes volen que sigui quelcom més que 
marketing, si no volen fer un parc tecnológic sense contingut, 
el Govern s'hauria de preocupar de fer una xarxa propia de 
telecomunicacions. Una xarxa és una infraestructura fona
mental d'un 1I0c que aspira a tenir un parc tecnológic. En 
aquest sentit, és una infraestructura tan important com una 
carretera. I no em diguin que Telefónica ja ho fara, perque, 
encara que li sembli mentida, voste no tendra cap control 
sota les tarifes de Telefónica, que podrien fer inviable projec
tes d 'interes social que, amb una xarxa própia, es podrien 
realitzar. Perque el parc tecnologic no sigui només marke
ting, s'han de marcar uns objectius i s'ha de fer una planifi
cació. No val esperar a veure quins diners vénen d'Europa 
per, a leshores, esta obligats a posar-ne una quantitat equiva
lent. Aixo no és planificació. Vostes han de saber que volen 

i que poden fer i, després, si la Comunitat Europea 
paga la meitat o una part deis seus objectius, tot aixó 
que s'estalvien. Si no ho fan així, com a mínim, es 
trobaran amb greus problemes de pressupost. 

Pel que fa a les empreses de tecnologia que es vul
guin instal'lar en el parc, pensam que no poden edificar 
el nostre futur sobre les multinacionals. Una multinacio
nal només va a un 1I0c per guanyar diners. El que 
compten són els resultats. Quan deixen de produir, se'n 
van. 1 d'aixo, Sr. Conseller, malauradament, com ja ens 
ha recordat el Sr. Sampol, ja en tenim experiencia. No 
és bo esperar només que venguin de fora, aquí tenim 
gent jove i menys jove, amb il'lusions per fer projectes, 
ben preparada, sense res que envejar als altres, i vostes, 
des del Govern, han de fer feina, principalment, per a la 
nostra gent. 

Per acabar, Sr. Conseller, perl1leti'm que li formuli 
unes quantes preguntes que crec que sintetitzen tots els 
nostres dubtes sob re la seva política en aquestes materi
es. Primera: és BITEL S.A. el l1l0del d'empresa que 
defineix la política que pensa segu ir el Govern sobre 
empreses d'innovació tecnológica') Em refereixo a mo
nopolis que vulneren la competencia jugant amb el 
principi d'exclusivitat , i que es recolzen en socis de fora 
de la nostra Com unitat Autónoma. 

Segona: quines són les contribucions económiques 
deis altres socis de BITEL S.A.? Tercera: coneixem, fins 
ara, el projecte EOI. Que més pensa fer aquesta empre
sa? Quins plans de futur té ? Quarta: el President va 
anunciar la próxima privatització de I'empresa. Aixó va 
de veres, Sr. Conseller') O simplement ho han dit per 
sortir elel pas a les crítiques i després ja veurem ( ... )? Si 
va seriosal1lent, si la pensen privatitzar, quins plans 
tenen? EIs mateixos qu e amb I 'empresa funeraria? 

Per cert, Sr. Conseller, sobre I'EOI m'ha quedat un 
dubte. Que ha dit? Que tenen resolt el problema de la 
valielesa jurídica de les operacions fetes amb I'EO!? la 
sé, Sr. Conseller, que dins la legislació de la nostra Co
munitat Autónoma, s'admet la transmissió económica de 
documents. Veu, Sr. Conseller, aixó ho varen fer bé, el 
felicito. Peró, la validació, qui la dóna? Per entendre'ns, 
qui és el notari electrónic? 

Pel que fa al parc tecnologic -i amb aixó acab-, té el 
Govern algun pla per construir una infraestructura de 
comunicacions própies dins la nostra Comunitat Autó
noma? Té algun calendari previst per desenvolupar el 
parc tecnológic? O bé improvisara sobre la marxa? S'ha 
previst que el guany que su posa la requalificació deis 
terrenys del parc tecnológic es dediqui Íntegrament a 
potenciar i millorar aspectes del propi parc? O bé els 
doblers obtinguts en aquesta operació -diguem-ne d'es
peculació institucional- es pensen dedicar a alo'es finali
tats? Té idea de quin model d 'empresa local podria 
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néíxer í víure elígnament a I'empar elel pare tecnologic'l 

Finalment, eliguí clarament, Sr. Conseller, sí el parc tec
nologíc és un projecte que esta a l'abast del nostre poble, o 
bé ens un tema que ens ha de venir a resoldre gent de fora. 
Voste té fe en la capacitat deis joves de la nostra Comunitat 
Autonoma? O pensa que han de venir de fora a marcar-nos 
el camí? Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESJOENT: 

Gracies, Sra. Riera. Per part del Grup Parlamentari PP
UM, té la paraula la Sra. Salom. 

LA SRA. SALOM 1 COLL: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Cada vegada 
que una norma legal, un tractat o un estudi fa esment a les 
funcions d'un Govern, sigui el Govern que sigui -en aquest 
cas el nostre- diu que, entre les seves tasques, s'hi troba la 
del foment de ['economia i e[ comer~. Que vol dir , en aquest 
cas, foment de ['economia i el comen;? Historicament, 
aquesta expressió volía dir que es fara tot e[ que sigui neces
sari perque I'economia funcioni. És un concepte, evi
dentment, antic, vinculat a I 'epoca del naixement bé de les 
cambres de comen;, deIs mercats, de les primeres fires, de les 
primeres Iínies marítimes. Avui, quan ja hi ha un nombre 
important d 'empreses, aquesta visió de la paraula foment ha 
perdut, en certa manera, e[ sentít. Ara bé, ha perdut el sentit 
demanar al Govern que fomentí I'economía? Evídentment, 
no . 

El Govern ha de dur a terme accions que fomentín la 
nostra economia. Més que mai, avui, el Govern ha de fomen
tar la revitalització de la nostra economia. Pero els coses, 
evidentment, amb el temps canvien, i avui per avui, el Go
vern no ha de fomentar I'exitencia de ports o de línies 
marítimes, perque aixo, evidentment, en una economia 
moderna i en unes illes modernes, com [es nostres, ja no fa 
falta . Avui, aquest foment ha de tenir una visió molt més 
amplia, i veure els camins que ens duen cap al futur i cap a 
la competitivitat. Aquest, el nostre repte i el nostre objectiu 
ha de ser e[ de la competitivitat. 

El nostre grup parlamentari es pot demanar quin es són 
les accíons de foment que duu a terme el Govern avui per 
avui? La veritat és que a les Balears, sigui bé pel seu tamany, 
sigui bé perque el Govern ha tengut un sensibilitat per al 
desenvolupament de la nostra economia, es duu a terme una 
política de foment, cree, molt adient. 

L'explicació que ha donat el Conseller d'Economia i 
Hisenda, el Sr. Matas, ha estat amplia, densa, i s'han marcat 
una serie de punts que jo crec que són claus. En primer 110c, 
l'existencia d'un línia de futur, una línia que coincideix 
amb el que fan els paisos més avan~ats d'Europa i els pai
sos més avan~ats del món, i que es desenvolupa cap a la 
creació a les Illes d 'una situació privilegiada, crec jo, en 
materia de telematica. Per aixo, per fer feina seriosament, el 

Govern Balear esta elemostrant una cosa que és, segons 
el nostre grup parlamentari, fonamental. I és que no és 
necessarí sempre elisposar ele grans quantitats ele c10blers 
i ele gfi.1nS pressuposts, ele pressuposts milionuis, En 
aquesta ocasió, en política telematica. el Govern demos
trara. que , amb treball, amb feina. amb imaginació , amb 
il'lusió i amb coneixement, es poden desenvolupar tot 
un conjunt d'accions que fomentin I'economía, que 
fomentín, en definitiva, la nostra modernització . 

Diuen, els entesos i els experts , que en el futllf l'ele
ment primordial del desenvolupament economic sera, en 
aquest cas, la intel·ligencia. No diuen que sera la rique
sa, sinó que sera la intel·ligencia. I aquesta política 
telematica , que duu el Govern, demostrara. que és més 
important saber que poder. 1 per aixo, seguint aquesta 
línia, el Govern Balear ha aconseguit ser I'administració 
pública europea que ha presentat un major nombre de 
projectes a la comissió europea. Per aixo, en molts i 
molts de projectes d 'aquesta petit<l administr<lció, va 
molt més avan¡;ada que les grans administracions, amb 
molts de pressuposts i molt voluminosos. 

El grup popular creu que, amb aquest conjunt d'ac
tuacions. el Govern, probablement, no ' compleix cap 
article en concret de I 'Estatut d' Autonomia perque, 
evidentment, no hi ha cap article que ens digui que s'ha 
de promoure i s'ha de fomentar tot el que faci referen
cia a la telematica, pero el que el Govern, amb aquestes 
accions, és fomentar la nostra economia, que aixo sí 
que, eviclentment, es contempla en el nostre Estatut. 

1 és aquest foment el que avui per avui s'ha de se
guir, el foment de la modernització i el foment de la 
innovació. 1 per aixo, el nostre grup, Sr. President, en 
certa manera li vol donar I 'enhorabona <l voste i a la 
seva Conselleria per la important tasca que duen a terme 
en materia de telematica. MoltÍssimes gracies. 

( Aplaudiments) . 

(El Sr. Vice-presiden¡ segon substilueix el Sr. Presi
den¡ en la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gn'tcies, senyora diputada. Té la paraula el 
conseller d'Economia i Hisenda, Sr. Matas. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Jaume Matas i Palou) : 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
En primer lloc, agrair a la senyora diputada del Partit 
Popular, a la Sra. Salom, la seva intervenció, agrair 
també al Sr. Vidal, en termes generals, la seva interven
ció, perque crec que han entes el que intentava donar a 
coneixer avui aquí en el que és el context d'aquesta 
política telematica del Govern. 
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Pel que fa al Sr. Sampol, el problema que tene, i em per
metra que sígui breu, perque el temps aixÍ m'ho demana, el 
problema que tene, Sr. Sampol, és que cree que no ens hem 
entesos, i li ho dic amb tota la bona yoluntat del món. Sr. 
Sampol, perdoni, he vengut aquí a explicar la política tele
matica del Govern, Sr. Sampol, no he Yengut aquí a explicar 
els ports esportius del Govern, no he vengut aquí a parlar 
del clima, per un moment he passat pena, perque he cregut 
que també tenia la culpa el Govern, no he vengut aquí a 
parlar -una mica també la té, una mica la té- de residus, he 
vengut a parlar de teleméltica, Sr. Sampo!. 1 la política que 
he intentat explicar és la política de disseny de I'estrategia 
i del desenvolupament tactie i operatiu de les aeeions que 
hem fet en telematica. No he parlat de res del que voste ha 
exposat. Jo crec, sincerament, permeti 'm que li ho digui, que 
li ha faltat valentia, valen tia per, amb un acte d'honestedat, 
que I'hagués 1I0at, sense cap dubte, reconeixer que voste 
esta d'aeord amb aquesta política que ha desenvolupat el 
Govern i que no té basicament res a objectar a les línies 
directrius d'aquesta política, senzillament, i és una interpre
tació absolutament personal, per tant, tampoc no se la pren
gui massa forta. 

Pel que fa a la Sra. Riera, li he de dir, Sra. Riera, que 
realment m'ha decebut bastant la seva intervenció. Jo inten
taré aclarir-li aquestes qüestions que a voste li preocupen, el 
que passa és que em permetra que d'una persona ele la seva 
talla i elel seu prestigi professional, .no esperava en cap mo
ment una interpretació tan fora de context i sobretot una 
interpretació que ha esquivat de pie, de pIe, tot el que jo he 
dít aquí avui horabaixa. Voste o no ha volgut atendre o 
tenia unes altres ocupacions o no m'ha volgut ni tan sois 
escoltar, perque no em cap dins el c.i\p qlle IInrl persona ele 
la se va talla professional pugui haver emes el judíci d'aquests 
tipus de qüestions que voste ha enumerat a tot el que ha 
estat el plantejament de I'exposició que li he intentat fer. De 
totes maneres, si a voste la consola, baixaré al que no són les 
coses que jo he exposat aquí, i intentaré fer-Ies-hi, simple
ment perque es quedi tranquil'la, perque, cregui'm, que 
voste no ha prestat atenció al que és aquesta exposíció que 
jo intentava fer aquí. 

En primer 1I0c, l'empresa BITEL no es va crear per de
cret, Sra. Riera, I'empresa BITEL es crea per lIei, com totes 
les empreses públiques. En segon 1I0c, aquesta empresa, quan 
es va crear per lIei, Sra. Riera, va ser ínclosa dins els pressu
posts de la Comunitat Autónoma, i voste, jo no sé on devia 
ser, perqué quan es va explicar el pressupost de BlTEL i 
quan es ya fer la compareixen<;a del pressupost de BITEL, 
no devia ser en aquest parlament. Voste no s'ha assabentat 
absolutament de res, voste no em pot demanar, un any i mig 
després, que fa BITEL, quina participació té BITEL. Sra, 
Riera, voste, en aquest pressupost, ha aproyat aquesta em
presa pública, que és que no es coneixia o que va votar i no 
se'n recordava o no li han sabut explicar') Voste, Sra. Riera, 
va aprovar als pressuposts d'aquest parlament, el pressupost 
d'aquesta empresa pública, es va explicar quin era el seu 
pressupost. quin ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Pot continuar, Sr. Conseller, jo dirigiré ¡posaré 
ordre, no es preocupi. Centri's una mica en la qüestió. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Jaume Matas i Palou): 

El pressupost d'aquesta empresa ha estat un pressu
post una mica explicat en aquest parlament, la participa
ció del Govern en aquesta empresa ha estat explicada en 
aquest parlament. Les aportacions de BITEL eren en el 
seu moment de constitució d'un 51% del Govern balear 
i d'un 49% d'una empresa de la Companyia Telefónica, 
concretament Telefónica Sistemes. Li puc anunciar avui 
aquí, ja que voste ha mostrat la seva preocupació al 
respecte, que BITEL és empresa privada, ja, ja des de fa 
un mes és empresa privada, i li ho anuncii perque es 
quedí tranquil ' la , BITEL ja no és empresa pública, va
rem dir que la privatitzaríem , ja esta privatitzada I'em
presa pública. 

Voste interpreta una altra vegada més aquest pressu
post d'una manera distinta a C0111 es va posar al projecte 
de pressuposts generals i a com es va explicar en aquest 
pressupost, d~ 900 milions de pessetes, que era un pres
supost ele maxims, com així exigia el seu pressupost. 
Voste, Sra. Riera, si jo li he estat explicant quines són 
les accions del Govern, no pot dir que no coneix les 
accions elel Govern després que jo les hi hagi dit. Sra. 
Riera, li he dit des elel primer moment, i crec que voste 
tal vegada insisteix perque no prestava atenció, que el 
que és el desenvolupament no tactic, sinó ja operatiu ha 
passat precisament per aquest típus de qüestions que 
poguessin superar la problematica de difusió i d'im
plamentació ele I'EDI, voste ha de coneixer el que fa la 
Unió Europea dins la iniciativa EDI per unificar aquest 
tipus d'intercanvi . Els EDIs, precisament és aixó, una 
política imposada per la Unió Europea. Voste, fa un 
parell d 'anys, precisament voste no podia dir que el fax 
no s'implementaria mai perque el fax era una cosa que 
costava doblers, i miri avui com esta el fax, voste sap 
que I'EDJ és una comunicació de futur, i així ho han 
decidit els organismes internacionals que tenen potestat 
reglamentaria en la materia. Voste sap precisament que 
1 'esfor<; que ha fet Telefónica ha estat precisament per 
muntar aquest tipus de passarel'les que unifiquin els 
tipus de lIenguatges i tot el que s'esta desenvolupant per 
unificar el llenguatge, un profa, un extern ho pot dir, 
peró vos te no ho pot dir que no coneix aixó. 

A voste Ii han explicat malament el Decret 118/94, la 
persona que li ha explicat aquest decret li ho ha explicat 
malament. Sra. Riera, BITEL precisament amb una 
alian<;a amb Telefónica, amb Telefónica Sistemes, con
cretament, el que fa és ser la subministradora, l'explota
dora elels serveis avan<;ats de Telefónica a les THes Bale
ars. El monopolí no I'ha cre:!t BITEL, Sra. Riera, el 
1l10nopolí el té Telefónica, í e/s serveis avan<;ats de 
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Telefonica són un monopoli avui, desgraciadament aviat no 
ho seran, pero avui el monopoli no el crea BITEL, el mono
poli el té Telefónica, i nosaltres el que hem fet és amb Tele
fonica aconseguir una empresa perque pugui comercialitzar 
els serveis avan<;ats de dins aquesta comunitat perque ens 
interessa implementar precisament aquesta política de tele
comunicacions. Aquest decret, insistesc, el s'ha llegit mala
ment, aquest decret no és cap monopoli de BITEL, que Ji 
tradueixin, i, si no, encantadíssim li ho explicaré. No és cap 
monopoli, no és cap monopoli. 

Miri, precisament perque nosaltres creim, consideram que 
és imprescindible per al futur deIs joves d 'aquesta comunitat 
autonoma, tenir accés a la possibilitat de treball qualificat, és 
per la qual cosa desenvolupam aquests projectes en política 
telematica, precisament per aixo , precisament perque en 
aquestes illes hi pugui haver feina per aIs nostres llicenciats 
i que els nostres lIicenciats en informatica, com voste diu, 
se'n vagin a BITEL, per I'amor de Déu!, no se n'aniran a 
BJTEL, precisament perque en aquestes illes hi pugui haver 
una demanda d'aquest tipus de treball qualificat és pel que 
hem de fer feina per introduir el sector quaternari en aques
tes illes. Nosaltres creim que l'estrategia de futur d'aquestes 
illes passa precisament perque en el sector privat s'introduei
xin aquest tipus de tecnologia, passen precisament perque 
estiguem en condicions de treure aquest tipus d'activitats 
económiques que són consubstancials i compatibles amb el 
nostre model de desenvolupament económic, territorial i de 
medi ambient, i que puguin, precisament, donar capacitat, 
feina aIs nostres universitaris. 

La validesa jurídica del CEDID, Sra. Riera, perdoni, el 
CEDID és un organismes que ha constitu"ít interdisciplinar 
la Universitat de les IIles Balears, de la qual voste en forma 
part destacada i que ha tengut un suport en aquest moment 
internacional perque ha treballat i desenvolupa les normes 
reglamentaries que aquests intercanvis siguin valids. Efecti
vament, nosaltres hem legislat en aquesta comunitat autÓno
ma, de forma pionera, per introduir aquest tipus d'intercan
vis, i creim que, a més, hem de continuar potenciant aquest 
desenvolupament perque aquesta tecnologia es pugui esten
dre a tot el model. 

Quant a les comunicacions própies i al calendari previst, 
no fa molt, evidentment, hem donat a coneixer públicament 
quin és el calendari d'actuacions previstes per al desenvolu
pament del Pare Balear d'Innovació Tecnológica. El proble
ma de les xarxes própies, li deman que no s'oblidi de dia 29 
de mare;, que voste ha recomanat a aquest govern la inversió 
en xarxes própies, guardi-ho, apunti-ho, perque, si Déu ha 
vol, qualque dia se li podra recordar. Voste, avui aquí, ha 
dit que el Govern havia de fer inversions en xarxes propies 
de telecomunicacions, no s'oblidi d'aixo que ha dit, i tengui 
en compte que avui en dia, el model de comunicacions, el 
model de telecomunicacions és un model en regim de monO
poli a l'estat espanyol, pel Govern al qual voste dóna suport 
a Madrid. 

El model d 'empresa a desenvolupar en el Pare, és un 
model que la convid que pugui col'laborar amb nosaltres 
a elissenyar sempre des ele I'esperit de la \lei aprovada 
per aquest parlament. La multinacional no és cap stiln
dar, no és cap bluff, el que és important és atreure 
aquella activitat economica de futur que ens interessi en 
aquestes illes, amb la possibilitat eI'oferir un empla<;a
ment específic i diferencial com és el elel Parc Balear 
d'Innovació Tecnológica, que pugui atreure, precisa
ment, aquest ti pus d'inversions. 

Moltes gracies: 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Conseller. Sr. Sampol, per que em de
mana la paraula? D'acord amb el seguiment, a no ser 
que hi hagi alguna qüestió especial, aquesta comparei
xene;a acaba aquí. 

IV.- Escrit RGE núm. 975/95, presentat pel Govern 
de la CA, relatiu a la compareixen<;a del conseller de 
Sanitat i Seguretat Social davant el PIe de la Camhra, 
per informar sobre les actuacions realitzades a la Co
munitat Autonoma de control d'utilització de subsüm
cies prohibides en l'engreixament del bovÍ. 

Per tant, passam al següent punt de l'ordre del dia, 
que és la compareixene;a del conseller de Sanitat i Segu
retat Social davant el PIe de la Cambra per informar 
sobre les actuacions realítzades per la Comunitat Autó
noma de control d'utilització de sU6stañcies prohibídes 
en l'engreixament de bovÍ. Té la paraula el conseller de 
Sanitat i Seguretat Social. 

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

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
No fa gaire varem debatre aquí alguns aspectes sobre la 
utilització de substancies prohibides, específicament de 
c1embuterol, en aquesta comunitat autonoma, a d'altres 
comunitats autonomes, al nostre país, i en aquells mo
ments estavem encara cautelosos de parlar, varem dir 
algunes coses que coneixíem, perque realment qui ten
gui un mÍnim de responsabi1itat, ha d'anar alerta a dir 
segons quines coses que després tal vegada amb el temps 
es transformaran en públiques, conegudes a nivell nacio
nal, a nivell de comunitat i a nivell internacional; pero, 
a més a més, també és ver que qualsevol d'aquestes 
compareíxences serveixen per aprendre, per la meya 
part, almanco, algun consell per part de l'oposició, i sí 
vaíg aprendre del Sr. Orfila, que ha mogut el cap afir
mativament, que era bo que quan hi hagués alguns 
esdeveniments es fes una compareixene;a voluntaria i es 
parlés d'alguns temes en aquesta cambra o alla on fos 
necessari, de manera assossegada, i més quan és un 
problema generalitzat, quan és un problema que afecta 
economicament moltes persones i quan crea un frau, 

.... 
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aixo sí que és evident, des del punt de vista de consum, i no 
diguem, des del punt de vista de salut pública que es pot 
considerar com una de les causes d'atemptar contra la salut 
pública. 

Després d 'aquella compareixenc;;a i després d 'aquella 
interpel'lació, hi ha hagut esdeveniments posteriors, jo diría 
que greus, i coneixements publicats, encara més greus, que 
no fan més que, d'alguna manera reafirmar el que d'una 
manera cautelosa vaig dir en aquells moments, i que crec que 
és convenient per una part esmentar, perque aixo és un 
tema que desgraciadament no esta acabat, de totes maneres 
és un tema que jo crec que en aquesta comunitat autonoma, 
com mostraré després, el duim amb molta seriositat, i com 
vaig dir en aquells moments, i que, per una altra part, quan 
s'acabi aquest problema, el problema d'una substancia que 
s'utilitza per a J'engreix artificial, poden apareixer altres 
substancies, i.ia vaig anunciar en aquell moment que s' havien 
detectat aparicions de taques a les cromatografies que no 
podien ser identificades. 

Els esdeveniments són tan recents com un aparegut el 6 
de mar<;, que aprofita un fet concret de 20 de febrer, i és, i 
ho diré en castella perque així és la notícia que es publica: 
"El 20 de febrero pasado la mafia de las hormonas dio un 
salLO cualitatil'o en su actividad delicti\ia. Esta noche. un pisto
lero asesinó al lJeterinario belga Karen Van Nobbel, conside
rado 'como el azote de los traficantes de sustancias para en· 
gorde de ganado y UIlO de los máximos expertos europeos en 
la lucha contra las hormonas ilegales". Estam en aquest nivell 
i a un país desenvolupat com és Belgica. Aixo no vol dir 
res, simplement que aquÍ es mouen interessos fraudulents 
molt grossos, molt importants i que ja es denuncien de ma
nera internacional. 

El Consell de Ministres de 26 de gener, sembla que des
prés d'aquesta compareixen<;a i d'aquesta interpel'lació, 
després, va aprovar un decret, encara no ha sortit al Boletln 
Oficial del Estado, en el qual s'exigeix que per utilitzar c1em
buterol terapeuticament, clembuterol i altres substancies, 
terapeuticament als ramats, a la ramaderia, es necessita una 
preceptiva recepta i saber com es trafica amb c1el1lbuterol de 
manera legal qua n s'utilitza per a tractament i sota la pres
cripció facultativa d'un menescal. No havia sortit aquest 
encara, i al mateix temps se'ns diu que el Col'legi de Veteri
naris admet que els seus membres han estat amena¡;ats; tam
bé es .. transforma en notÍcia dir que aquesta denominada 
mafia de les hormones mou uns 50.000 milions -el calcul 
que s'ha fet a Madrid-, 50.000 milions de pessetes anuals al 
nostre país . Totes aquestes notÍeies que evidentment simbo
litzaren un cert escandol a la nostra comunitat autonoma 
perque hi havia hagut una detecció de tres ramaderies en 
cIembuterol, i se 'Is havia sancionat convenientment, com 
varem dir i demostrar en el seu moment, i que les analíti
ques, com varem dir, i crec que varem aportar la documen
tació que ens va demanar en aquelI moment el Sr. Sampol, 
són analítiques serioses, els humans tots ens podem equivo
car, peró la forma de fer-ho és aquesta, fa que tenguem una 
gran preoeupació. 

Pero han sortit més coses publicades. Aquí tenim la 
revista del gener, de l'Organitzaeió de consumidor i 
usuaris, que es diu Compra Maestra i que dedica un nú
mero practicament monografic al que elIs titulen, efee
tivament de manera una mica periodística, si es vol, 11 El 
drama del engorde ilegal del ganado ". 1, efeetivament, és 
un drama, j ens inunden de dades i de xifres que jo em 
permetré resumir-les d'alguna manera, perque, a més, 
han estat publicades a altres mitjans de eomunieació. 
Quan jo els vaig dir que el cIembuterol a Espanya era 
un problema greu i que realment hi havia hagut eomuni
tats autonomes com la del País Base que havia amena
e;;at d'alguna manera de comprar fetges fora d'Espanya 
abans de comprar-los a Espanya, ates que trobaven unes 
possibilitats intenses, podia semblar en aquells moments 
que feia una exageració favorable a les meves tesis o a 
les meves postures. Pero ara ja no és que ho digui jo, 
sinó que ho diu l'Organització de consumidors i usuaris, 
i ens diu que a una publicació internacional, practica
ment a tots els pa'isos, exceptuant Dinamarca, s'ha tro
bat clembuterol a la carn produ"ida en aquests pai'sos, 
és a dir s'ha trobat clembuterol una vegada morta i 
quan ja era al comer<;: s'ha trobat en un 2,5% de les 
mostres analitzades a Alemanya , en un 23% a Belgica, 
en un 13% a Franc;a, en un 5% de carn procedent de 
Grecia, en un 10% de la proceelent d'Holanda, en un 
2% e1'Irlanda. en un 8% d'Italia, en un 10% de Luxem
burg, en un 7% de Portugal i en un 3% d'Anglaterra. I 
Espanya? Espanya com sempre, com sempre o com 
moltes vegades desgraciadament, en situacions d 'aquesta 
Índole que després es transforma en dolentes, supera 
allo insuperable en un 36%. 

Quan jo els vaig dir que dins el Ministeri de Sanitat 
havien advertit a les comunitats autonomes productores 
de carn, perque nosaltres ho som, i exportadores que un 
dia ens poden tancar la frontera alguns paisos, a les 
nostres carns, havien alertat un perill que és real. Nosal
tres no som exportadors de carn, no és un problema 
nostre, nosaltres tenim una facilitat per poder controlar 
les nostres carns i per poder controlar tot el que produ
Tm, pero tenim una dificultat, la mateixa dificultat que 
tenen aquests pa"isos per controlar la caro que rebem, 
sobreafegida, perque nosaltres , com varem dir, la facili
tat per trobar cIembuterol és bona quan tens ull o quan 
tens fetge, i nosaltres el que rebem és carn, practica
ment no rebem fetges, aquestes eomunitats han basat els 
seus estudis fonamentalment en fetges. 

En aquesta mateixa revista i només els ho mostraré, 
pero facin el favor de fiar-se del que els dic, es demostra 
que quan s'estudia el cIembuterol en fetge se'n troba en 
aquestes quantitats, i aquÍ esta Espanya que destaca en 
el 36% que els deia a nivell de comunitat autónoma, 
pero quan s'estudia carn, les dificultats per trobar clem
buterol són molt més elevades, tan elevades que quasi fa 
que sigui imperceptible. Totes aquestes dades fan que 
J'Organització de consulllidors espanyols decidís fer un 
estudi, i justament no ens varen agafar ni a nosaltres ni 
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a Canaries, supos que per ser illes, pero :1 17 ciutats impor
tants d'Espanya. D'aquestes 17 ciutats imponants cl'Espanya 
varen trobar clembuterol a les carnisseries de 13, i només a 
4, en un estud i una mica ri1pid, no n'hi trobaren. Algunes 
el'aquestes ciutats, ele 8 mostres CJue varen agafar ele distintes 
carnisseries, a S trobaren clemb uterol. a c! ' altres. de 9, a 5 
també, i eI'altres, més desgraciades, ele 4 a 3. Quan varen elir 
que hi havia clembuterol i que era un problema per no 
riure'n, és un problema per no riure'n , no ho varen elir 
exage rant , no ho varen c1ir per justificar, és evielent que s'ha 
estat util itzant clembuterol eles ele fa molt ele temps, i és 
eviclent que e l qu e hem ele fer és clur una ll uita co ntinuaela. 
se riosa, rigorosa, no exa ltada, sense que hi hagi brots a cap 
moment i tenint en com pte, a més , que en qualsevol moment 
ens poelem trobar amb qualsevo] altra substancia que ens 
despisti respecte del cJembuterol. 

J aixo és el que els voJia dir. Que es pretén amb el c1em
buterol? El clembuterol és un elerivat que s'utilitza en medi
cina, és un derivat adrenergic, de la no adrenalina i de I'a
drenalina, més modern i que en medicina s'utilitza per al 
tractament de I 'asma, perque és un beta-agonista, j que a la 
ramaderia s'utilitza fonamentalment perque el que fa és un 
anabolisme positiu proteic i fa una lipolisis augmentada i, a 
canvi, una retenció d 'aigua. Que vol dir aixo, en unes altres 
paraules? Que la carn té cam, realment té prote'lnes, té 
menys greix, és més vistosa per qui l'ha ele comprar, per la 
mestressa de casa que l'ha de comprat, i mentrestant el que 
se li ven és bastant d 'aigua. Aquí comen~am amb el frau de 
consumo Es ven aigua per carn, i el preu de la carn , com 
tothom sap, és distint del de I'aigua. l, per una altra part, 
por pl'Ovocar una intoxicació humana, sanitaria i per tant no 
només és un-frau sinó que també pot constituir un atemptat 
de salut pública, com va succeir amb una carn procedent de 
Catalunya que va intoxicar 144 ciutaelans d'aquesta comunitat 
autonoma, aquest tema, com varem dir al seu moment, es 
troba sub judice, la conselleria va aportar tota la documenta
ció, totes les dades, tots els 110ms i totes les ana lítiques e1'a
questes persones, i el dia que es resolgui a l1ivell judicial, si 
hi ha qualque inc1emnització o alguna cosa, els nostres ciuta
dans, almanco, percebran o tendran el dret a aquesta situaci
o. 

S'ha publicat el nombre d ' intoxicats que hi ha a Espanya 
i per comunitats autonomes, i és molt elevat. Hi ha hagut 
intoxicacions fins i tol més grosses que la noslra, a Madrid 
n'hi ha hagut una de més de 155 casos. Que feim nosaltres? 
]0 els diré molt rapidament, durant I'any 92, 93 i 94, totes 
les investigacions que s'han fet damunt cam als nostres es
corxadors. Nosaltres tenim, com vostes saben, a tots els es
corxadors, un menescal i aquest menescal es preocupa de 
revisar ante mortem i post mortem els animals, i així d'alguna 
manera pot deduir qui té una caracterologia que pugui haver 
rebut un engreix artificial i, per tant, recollir mas tres una 
mica dirigida; pero també té I'obligació, i l'obligació, arnés, 
com veuran, a nivelI nacional, de recollir mostres aleatories 
per tal de fer tates unes anaIítiques a que estam comprome
sos nosaltres al Pla nacional d'investigació de residus. 

De totes maneres, l'al1] 1992 i respec te a inhibiclors, 
i em referesc a les mostres que es varen investiga r a 
labor3 tori, varen ser 468, ele metalls pesats. 40, d'antipa
ras itaris, 99, ele tiroestatics, 80. e1'hormones, 207, i ele 
betagonistes, 282. Aixo va ftl' un total ele Illostres I'any 
92, ele 1.176. L'any 93 vill-em fer 396 inhibidors, 40 
metalls pesats, 9 antiparasitaris, 24 tiroestatics, 173 
hormonals , 324 betagonistes, 27 insecticides i 24 tran
quil'litzants, cosa que va fer un total ele 1.017 mostres. 
1 I'any 94, 452 inhibidors -resumiré una miquet8-, i ele 
betagonistes, 153. El total e1 el períoel e 92-93-94, fa que 
haguem ,ln8 litzat en el nostre l~bor8tori 2.899 mostres 
en relació a algun d 'aquests temes. 

Respecte de I'especie animal i respecte al que ens 
hem proposat per a I'any 95, c10narem les actuacions que 
intensificarem elurant aquest any. Durant aquest any i 
com vare m dir, al primer trimestre 110rmalment ja ho 
hem posat en marxa, die, normalment poelríem posar en 
marxa un quiel ele e1etecció rapiela de clembuterol a I'ull 
ele I'animal. Aixo fa que al mateix escorxaelor, el menes
cal, sota una sos pila i sense sospita, després de recollir 
mostres, pugui fer una eleterminació rapida, com qui 
diu, per entendre'ns, una prova d'embaras rapida, que 
es pot fer la dona a la farmacia o a casa seva, fer a I 'ull 
ele I'animal , mirar a veure si li reacciona positivament si 
hi ha o no clembuterol. Aixo no elesignara una positivi
tat absoluta, pero sí sera una sospita molt fonamentada 
que hi pugui haver clembuterol, entre altres coses per
que alla on més es reté el clembuterol és a l'ull de 
l'animal, alla on fins i tot després de quinze dies de no 
administrar clembuterol a l'animal, s'hi pot trobar c1em
bu tero] a J' ulJ, no a ]'orina , no a la cam, no al fetge ni 
a cap altra localització. Ho hem posat en marxa la set
mana passada, un altre eseleveniment que fara que 
aquesta lIuita sigui més rigorosa, perque no només sera 
la ca racterologia animal, sinó la detecció ja d ' un quid, 
que evielentment no sera suficient, pero que sí perme
trél elecomissar tota aquella carn per un períoele de 
temps, recollir fetges per a analisis a laboratoris amb 
tecniques més fines, com és la cromatografia en capa 
fina, i recollir orina i sang per realitzar aquestes tecni
queso 

A més d'aquesta detecció rapida, ens hem proposat, 
entre febrer i setembre, i en els distints sectors sanitaris 
en que esta dividida la ConselJeria de Sanitat i en les 
distintes especies animals, ens hem proposat les següents 
xifres d'obtenció. A Palma, de boví, ha farem a 120, 
d'oví, a 80, i de porquí a 50. A Inca, aixo ho feim en 
funció de la disponibilitat de menescals que hi ha, de la 
quantitat de ramaderies que s'escorxen als escorxadors 
i de la importancia que tenen, 15 per al boví, 20 per a 
l'oví, i 15 per al porcí. A Manacor, 30, 25 i 20. A Me
norca, 75, 15 i 10. I a Eivissa j Formentera, 10, 10 i 5, 
En total, 250 a boví, ja dic, entre febrer i setembre que 
sera el període assaig per poder donar resultats a aquest 
treball, a l'oví, 150 i al porcí, 100; en total, 500 mos
tres. 

. 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 152/29 de mar~ del 1995 6353 

Evidentment, també controlarem la carn que ens arriba, 
ja la controJ¡ivem, pero també intensificarem aquest control. 
1 haurem de fer, en aquest cas, ja que no tenim una explora
ciá física, ni tenim un ull, ni tenim un fetge, ens arriba 
només la carn, ho haurem de fer de manera aleatoria, i ens 
hem proposat en aquest mateix període de temps, fer o 
agafar 350 mostres encara que, a no ser que venguin molt 
implementades de clembuterol, és difícil que trobem cap 
positivitat i, al contrari, si s'esmenen les comunitats autono
mes de procedencia, sí que ens podrien dir alguna cosa 
sobre aquesta situaciá. 

1 per al Pla nacional d'investigaciá deIs residus, el nostre 
compromís, el compromís d'aquesta comunitat autonoma, 
compromÍs obligatori, és de fer 10 mostres d'estilbenos, 200 
d 'inhibidors, 25 de metalls pesats, 12 de di reoestatics, 12 
d 'insecticides, 10 d 'aflotoxines, 55 de betagonistes -ja hem dit 
que nosaltres en farem moltíssillles més-, 12 d'antiparasitaris 
i 5 de tranquil·litzants. 

Finalment, amb aquest compromÍs e1el 1995 i atesos els 
esdeveniments tal com he expressat o tal com he manifestat 
al principi que anaven , i com varem anunciar d 'alguna ma
nera i ens varem comprometre, dissenyam una campanya 
informativa per al consumidor, una campanya informativa 
per alJ;'\ on es vengui qualsevol tipus d'aquestes carns, per
que, com diu la mateixa OCU, el carnisser hauria ele ser el 
primer que hauria d'estar interessat a seleccionar la cam que 
no sigui toxica perque els seu s clients són els seus clients, 
són els clients de la seva vida, són les persones que d 'alguna 
manera confien que aquella persona els ven alguna cosa que 
no intoxicara. 1 aquÍ sí que teoricament els carnissers no hi 
guanyen absolutament res, hi guanyaran els ramaders, per 
tan t, teoricament haurien d 'estar interessats, i així ho han 
manifestat més d' una vegada, haurien el 'estar interessats a 
detectar o a ajudar a detectar o a evitar que la mestressa de 
casa tengués aquella carn que pot resultar més atractiva a la 
vista -i per aixo es ven , pel que deiem, perque té menys 
greix, perque és lllés ver mella, etc.-, pero advertir que aque
lla no és cam idonia per vendre. 1 aquesta campanya infor
mativa que la farem en forma de tríptic i que espera m en el 
seu moment presentar-la i que la puguin veure tots vost!~s, 
i si és necessari un altre dia tornar a parlar d'aquest tema, 
que jo crec que n'arribarem a parlar, perque tots aquests te
mes són importants per a la salut i per al frau, ja veurem si 
a poc a poc condui'm, primer, als nostres consumidors cap 
a una cultura distinta, i a distingir que la carn que entra més 
bé pels ulls pot no ser la millor per adquirir, j, per una altra 
part, i el que és molt important, a combatre de manera no 
sensacionalista, pero sí efica~, esperant que surtin mitjans 
com ara el quid de detecció rapida que permetra lIuitar una 
miqueta més en aquests temes i més organitzadament, pero 
fer un compromís formal davant aquesta cambra, que aquest 
tema no el dona m, ni molt manco, per esgotat, aquest tema, 
desgraciadament, continuara, és un tema que creim que el 
tenim controlat en els nostres productors, creim que el tenim 
ben controlat, i que avui per avui ens podem permetre dir 
que la carn d'aquesta comunitat té garanties superiors a les 
carns que es puguin importar d'altres comunitats fins que no 

es demostri el contrari i no es demostri una major serio
sitat a dur el control que nosaJtres hem dut. 

Gracies, Sr. President. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Passam al tom d'intervencions 
deIs grups parlamentaris. Grup Parlamentari MIXT, Sr. 
Pascual, el seu torno 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Conse
lIel·. El tema que tractam aVlli, la utilitzaciá de substan
cies prohibides pe r a l'engreix3ment del boví, és un 
tema certament delicat, i és un tema que és absoluta
ment necessari que sigui tractat com una -entre cometes
qüestió d'estat. M'explicaré, És un tema que afecta un 
col'lectiu, en aquest cas el col ' leetiu deis ramaders -per
dó , afecta, no, són s ubjectes passius del que tractam-, el 
col'lectiu de ramaders, un eol'lectius de perjudicats que 
són els usuaris, i podrien cabre temptacions d'una lIuita 
entre partits per veure qui tre ll tallada electoral, en un 
temps preelectoral, i precisament jo pens que s'ha d~ fer
tot el contrari, no s'ha de pensar en eleccions, hi ha 
d'haver un pacte entre tots els grups parlamentaris, 
entre tots els partits polítics, amb el Govern, que hi ha 
d'haver unes línies ciares d'actllació a les quals tothom 
e10ni suporto En aquest sentit, jo li dic que Unió Mallor
quina esta a disposició de la Conselleria de Sanitat per 
ajúdar a eliminar la tara del c1embuterol. 

Per tant, bé, ara hi ha les eleccions, esta molt bé que 
hi hagi un pla, del febrer al setembre, de control, a 
través d'aquest quid per extreure clembuterol de I'ull, 
per comprovar si existeix clembuterol als animals, i 
endavant, Sr. Conseller, endavant amb aquesta mesura 
i amb qualsevol altra. Igualment el que ha parlat de 
campanya informativa, perque. efectivament, els carnis
sers són els més perjudicats. Jo en record un, concreta
ment el carnisser de Sáller, que va tenir el gran proble
ma de la carn que va venir ele Barcelona, va estar un 
parell de dies sense dormir, bons, i problemes, proble
mes seriosos. Repetesc, es tracta d'ajudar amb el que 
puguem perque, voste ho ha explicat molt bé, existeixen 
unes mafies, a més no són d 'aquí, són de forma, que hi 
ha uns interessos economics molt forts, de 50.000 mili
ons de pessetes, i davant aquesta situació l'únic que es 
pot fer és fer una pinya entre tots i combatre entre tots 
el mateix. 

Pero hi ha hagut una cosa que m'ha deixat una mica 
preocupat. 1 ja sé que voste i el Govern no volen que 
existeixi aquesta diferencia, que al final ha acabat amb 
una frase, aquesta diferencia produeix un fenomen posi
till , pero en té un de negatiu. El fet és el següent, voste 

" . • ,:',1<". .-:- J, 
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ha dit que es pot controla r molt mill or la C3m que es produ
eix a la Comun itat que la cam que ve de fora, perque no 
vé nen fetges, perque no tenim ulls, sinó qu e només ve la 
C3 m c1irectament que és on es detecta menys el clembute rol; 
en canvi aquÍ amb e l quicl , nosaltres podem fe r una mostra 
a leato ria de 500, cree que ha dit en total de 500 mostres , en 
la cam que es produ eix a les Illes Balears; i, per tant, es pot 
donar una garantia molt millor al consumidor que la carn 
que es produeix aquÍ no té c1embuterol. Aixo té un aspecte 
positiu, que és que es pot fer arribar al consum idor, i cree 
que s'hi ha de fer arr ibar , que precisament hi ha un control, 
no exhaustiu, pero sí un con trol gros, suficientment impor
tant, en la cam produi'da a les IlIes Balears, i. per tant, I'im
portant és consumiu cam de les Illes Balears. Aquest és el 
fet positiu que voste ho ha d it i jo li vull dir que a aquesta 
campanya informativa també parli de consumir cam produ'i
cla a les llles Balears, que té una garantia contrastada, més 
contrastada que la cam que ve de fora, quant que no té 
problemes ni de frau ni d'atemptats co ntra la sa lut pública, 
perque hi ha molta més seguretat que no té substancies 
prohibicles. 

Quin és I'aspecte negatiu? Que voste ha dit que faran 350 
mostres de cam importada el 'aquí al setembre enfront de 
500 mostres de cam produlda a les IIles Balears. Aleshores, 
jo veig un desequilibri, aquí, si és més difícil ele controlar 
la cam importada, cree que s'hauria ele fer un esfor<.; més 
important per donar garanties als ciutadans, també, que 
consumeixin cam que vengui de fora que no tengui c1embu
terol. 1 en aquest aspecte, jo pens que haurien de reconside
rar quees fessin més analisis ele la cam importada per donar 
la mateixa garantia, m 'explic? És a elir, dos fenomens po
sitius, un ele dir consumiu cams produlcles a les IIles Balears, 
fer una garantia més grossa que no hi hagi substancies pro
hibides, aquest és un missatge positiu, bo per als nostres 
ramaders , per als nostres carnissers i per a les llles Balears, 
i c1esprés, l'altre missatge és que s'hauria el 'intentar, no sé de 
quina manera, pero aixo vostes ho sabran millor que jo, que 
no som cap especialista, que de la carn que ve ele fora ele les 
lIles Balears, puguem elonar una garantia major, la major 
possible que tampoc no existeix ni c1embuterol ni altres subs
tancies prohibides. 

EL SR, PRESIDENT: 

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

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President, Sr. Conseller, dir-Ji en primer Iloc 
que ens ha semblat molt interessant aquesta compareixen¡;a, 
que és un tema que al nostre grup Ji preocupa, i no Ji preo
cupa des de fa poe, sinó que li preocupa des de fa molt 
temps, i ho hem demostrat de forma reiterada, demanant 
compareixences, formulant preguntes al conselIer d' Agricul
tura, de vegades també a la Conselleria de Sanitat, perque té 
aquestes dues vessants la problematica de la utilització del 
clembuterol per a l'engreixament del bovÍ o del ramat del 

vacum: un efecte directe a qui proelueix aq uesta carn ele 
vacum, és a dir, al ramaeler ; i una conseqüencia elirec
tÍssima t3mbé sobre els consumidors que es poden 
veure afectats per aquest [rau que es proelueix amb la 
carn, amb aquest proclucte que se' ls ven i que pOl arri
bar fins i tot a una situació d'atemptat contra la salut 
pública, COm s'ha demostrat amb els eliferents casos 
d'intox icacions que s'han clonat. 

1 és un fet que lél utilització el 'aquestes subsláncies és 
un problema generalitzat, generalitzat no a l' Estat es
panyol, sinó, com ha dit vos te molt té, a tola E UlOpa i 
practicament a tot el món, és un problema generalitzat 
i que ha estat elirectament lligat a un problema de co
mpetencia entre grups. entre grans grups proeluctors ele 
cam. És sabut que si hi ha una competencia fortíssima 
entre els productors de !let, entre els productors ele cam 
aquesta competencia és molt més forta i que es mesura 
la diferencia en preu pel quilo ele carn que es ven al 
majorista, amb centims, moltes vegades, ele tal manera 
que s'ha d'afinar tant en el procés d'engreixament del 
ramat com perque pugui resultar rendible o no segons 
com es produeix aquest engreixament. 1 em sembla que 
en parlavem a l'anterior compareixen¡;a, aquests 20 
quilos ele diferencia que hi pot haver a una bestia, a una 
vedella . ele diferencia entre un bestiar que hagi estat 
alimentat de form a normal o s'hagin utilitzat aquests 
proeluctes, aquestes substancies prohibides en el seu 
engreixament, són els que fan que es produeixi negoci o 
no s'en proelueixi , i a<;o és el que moltes vegaeles ha fet 
que ramaders de tota l'Europa comunitaria s'enganxin 
a aquesta m}1fia que, com voste ha dit , arriba a moure 
50.000 milions ele pessetes anuals, una mafia que no té 
miraments a l'hora ele llevar d 'e nmig, a I'hora d'eliminar 
qui denuncj'¡ l'existencia d'aquesta mateixa mMia i la 
utiJització eI'aquestes practiques que representen un frau 
a ls cOllsumielors, com vos te eleia; I'assassinat d'aquest 
veterinari belga n 'és una prova. les amenaces que han 
rebut veterinaris de tot l'Estat espanyol, el Col'legi cle 
Veterinaris, veterinaris de les nostres illes, també, segons 
tenc entes, perque es feien determinaeles inspeccions, 
perque havien denunciat que hi havia, que s'utilitzava 
clembuterol també a ramaderies , i de vegades a les ra
maeleries més conegudes, més competitives de l'Estat 
espanyol, demostra que estam davant un problema de 
molt difícil salució, pero hem de tenir cIar que mal de 
molts, no pot ser conhort de besties, eom solen dir els 
pagesos, és un problema que hem d'afrontar i ho hem 
de fer amb tota la decisió possible i als tres nivells on 
produeix efectes: des de la produeció de la cam, és a 
dir, arribant al pages, arribant al ramader amb una feina 
de mentalització, amb una feina informativa primer, 
perque no es deixi enganyar per aquestes mMies que Ji 
van a fer ofertes constantment i parlen d'impunitat a 
l'hora d'utilitzar aquest producte, se l'ha de mentalitzar 
que no hi haura aquesta impunitat, que de cap manera 
no s'ha de sentir enganat per aquests grups, per aquests 
mafiosos i, en qualsevol cas garantir que es desterri de 
la nostra comunitat l'ús d'aquests productes. 
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I jo li proposaré el contrari del que li ha dit l 'anterior 
portaveu, que extremem el control de la carn produida a les 
nostres illes, que l'extremem, que multipliquem les analisis 
i els controls fets a les nostres illes, per una qüestió molt 
senzilla, perq ue hem d 'intentar l 'objectiu número 1 de la 
feina que facem per eliminar aquesta practica, que és crear 
una duana, una barrera que no podra ser física, pero que 
haura de ser psicologica. 1 em sembla que és una idea que ja 
li vaig apuntar a I'anterior compareixen¡;a, hem de crear una 
barrera psicológica, hem d'explicar als consumidors, pero ho 
hem de poder garantir també, que la carn produida a les 
nostres illes s'ha engreixat amb els procediments normals, 
sense la utilització d'aquestes substancies que poden resultar 
tóxiques. I en el moment que puguem garantir, i l'adminis
tració hi té un paper fonamentalíssim, a I'hora d'atorgar 
aquesta garantia, que s'han utiJitzat mitjan¡;ant els mecanis
mes ordinaris, c1iguem-ho així, sen se utilitzar aquest clembu
terol o altres substancies qu e van ja apareixent, haurem fet 
un doble benefici, donarem una seguretat absoluta als consu 
midors de les lIles en el sentit que sabran que hi ha una c;un 
determinada que té una garantia de I'administració que sa
bem com s'ha engreixat i que poden tenir absoluta seguretat 
a I'hora de consumir-la. i que hi ha, en canvi, una carn res
pecte de la qual no es poden donar aquestes garanties. 

r cregui'm que si aquesta practica es generalitza a cadas
cuna de les comunitats autónomes, de tal manera que els 
governs d'aquelles comunitats garanteixin que la C3m produ 
'ida a la seva comunitat s'ha produ"it de manera correcta, 
haurem aconseguit acabar amb una bona part del problema, 
i després s'haura de produir aquest pacte d'estat pel qual 
tots ens haurem de fiar uns deIs altres. Legalment ara és 
així, a la practica sabelll que no ens en podem fiar, perque 
a la nostra comunitat ja s'han introdu'it carns. s'han introdu
lt fetges que estaven contaminats per aquest producte. 

Per tant, Sr. Conseller, jo crec que la tasca a fer no és 
únicament de la Conselleria de Sanitat, que I'ha de fer evi
dentment, que hi ha tota una funció d'educació als consumi
dors que és fonamentalíssima, que és vital; hem de canviar, 
hem d'aconseguir des de I'administració col'laborar amb el 
canvi d ' un determinat mode de cultura de consum o c1eterllli
nades carns que tenen manco quaJitat pero que per la seva 
aparen<;:a, per la seva textura, pel seu color, en aquests 1110-

ments, són més atraients pels consumidors, pero que no 
tenen la qualitat suficient. han de ser desterrades del consum, 
i aquí hi ha una feina molt important de mentalització afer 
des de I 'administració, i l'altra feina fonamentalíssima és, 
des de la Conselleria d'Agricultura, a I'hora de garantir que 
la producció que es faci a les nostres i\les es faci amb tots els 
requisits sanitaris i, per tant, amb una garantia absoluta que 
no s 'utilitzen aquests productes. Només després haurem 
creat aquesta duana, aquesta barrera psicologica que de vega
des, Sr. Conseller, és moltíssim més efectiva que I'altfa, 
moltÍssim més. Voste deu recordar perfectament, Sr. Conse
lIer, que en el moment en que es va produir la intoxicació él 

les IJles Balears, la darrera intoxicació. es va produir, i a<;:o 
ho van explicar tots els carnissers, un descens, una caiguda en 
picat del consum de cam ele vacum, una caiguda en picat, 

perque els consumidors no estaven disposats a jugar-se 
la vida davant un problema que era ben real i que havia 
afectat ja veins seus, coneguts; per tant, jugam amb una 
qüestió ben real, Sr. Conseller, podem garantir que els 
nostres ramaders engreixen de forma correcta el nostre 
ramat, el ramat que es produeix a les Illes, educar els 
nostres consumidors i, a través de tota una serie d'ins
peccions, cada vegada que es detecti carn que ve d 'una 
comunitat autonoma en condicions no garanties, en 
males condicions, denunciar-ho públicament i que ser
veixi d'escarment. Crec que aquesta és la millor feina 
que es pot fer, en aquest sentit hem de dedicar tots els 
esfor¡;os. 

Gracies. 

EL SR. PRESID ENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Gr up Parlamentari SOCIALIS
TA, Sr. Rus . té la paraula . 

EL SR. RUS 1 JAU ME: 

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. 
Sr. Conseller, respectuosal11ent, sense cap tipus d'arro
gancia, jo Ji vull dir que crec que la compareixen¡;a 
sol'licitada per voste aquí no és més que un fruit i una 
conseqüencia d'una interpel'lació i d'una sol'licitud de 
compareixen¡;a que el nostre grup i el Grup PSM i 
EEM, dia 22 i dia 23 de novembre de I 'any passat, va
rem demanar, i que voste va complir, evidentment, pero 
cree que d 'aquella discussió, vos te hi ha fet una petita 
referencia, quan ha parlat. es varen posar damunt la 
taula tota una serie de problenütiques que tots recone
guérem, i que és facil que ara recordem, pero hi hem 
d'apuntar tota una serie de coses que nosaltres espera
vem que voste ens contestaria i ens ratificaria des d'a
questa trona en funció del que ja varem apuntar i d'un 
cert compromís que voste va adquirir, per dir-ho de 
qualque manera, en allo que li varem demanar. 

Deiem aleshores. nosaltres, i vos te ratificava, en 
primer 1I0c, frau, es fa un frau al consumidor, s'ha dit 
aquí, perque tots sabem que I 'ús del clembuterol fa que 
els ( ... ) deis animals contenguin líquids, retenguin lí
quids, i, per tant, la carn pesa més a la balan¡;a, pero 
manca més dins la peJla; ciar, i aixo, evidentment la 
mestressa, el consumidor, se sent totalment enganyat. 
Després ve I'aspecte sanitari que jo crec que és tant o 
més important per les seves conseqüencies. I deiem en 
aquest aspecte, que afortunadament alguns informes 
indicaven que el clembuterol no era tan dolent, perque 
es donava, també s' ha recordat aquÍ avui, a procedi
ments asmatics, a malalts asmatics, pero que també 
tenia unes conseqüencies, i jo ho vaig aprendre de voste, 
com a expert en la materia que és, taquicardies, cefale
es, nerviosismes, insomnis, i, com a conseqüencies, com 
la que al meu poble hi va haver I'any 92, com voste sap, 
algunes persones greument hospitalitzades, greument 
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hospita litzaeles, perqué ciar. ingerir carn amb clembuterol en 
funció d'una persona que esta sana, potser que no faci res 
un<1 veg<1e1a, ni deu, ni quin ze, ni cent, pero a un8 persona 
delicada com de vegades se' n traben, pot ser, permeti' m 
I'expressió, fins i tot nefas!. nefast. 

J curiosament en data d'avui, un diari nacional, "Consumo 
detccra clcmblllcrol en \'{/rias reses en una granja", en elata 
d'avui, "un equipo de inspectores ha detectado UIl matadero, 
elc .. elc.,", no d'aquÍ, de La Rioja, pero és igual, tanta por 
tene per 311á, en tenc més per aquí, evidentment, perqué 
ens afecta més a nosaltres, pero aixo pot passar passat dema. 
]0 em pensava que voste hagués posat, no sé qui parlava 
e1'una cluana, pero una barrera infranquejable per a 18 cam 
que ve, el 60% elel que es consumeix en aquestes illes. E l 
negoci de la cam, Sr. Conseller, ho diré ele passaela, produeix 
aproxim adament a les IlIes Ba lears de 25.000 a 26.000 mili
ons ele pessetes, li diré més, la carn engreixada amb c1embu
terol proporciona ele 20 a 22.000 pessetes ele benefici extra 
a qui la usa; hi esta d'acord amb aixo, voste, em sembla. ]0 

no sé si es pot dir que són assassins o persones sen se escrú
pols els qui l'usen, la veritat és que tenen un qualificatiu que 
hauria de ser menyspreat per tots els membres eI'aquesta 
cambra, jo crec que en aixo tots coincidim. 

]0 record que voste va ser una de les persones que I 'any 
92, quan era elirector general, va ser més incisiu en el tema, 
va ser un defensor a ultran¡;a del tema, precisament, i jo em 
pensava que en el cas de ser conseller hagués intentat posar 
a I'abast de tots els mitjans possibles que han eI'actuar o 
operar en defensa de tot el que entra de fora -després parla
rel1l de la carn de dins- , una barrera infranquejable , sincera
ment, infranquejable, exigint tots els requisits, que supos que 
es fa, pero, a vegada, ratificant i, si fos necessari, duplicant 
les observacions a qualsevol tipus ele pe~a de carn que entri 
ele fora. Pero no es tractan1, o jo no crec que es tracti aquÍ 
de demostrar si el clembuterol és bo ni ele les nefastes conse
qüencies que pot donar. Nosaltres, humilment creim que 
d 'aquesta compareixen¡;a n 'hauríem de treme unes canclusi
ons, aprontar que voste ha volgut venir aquí a contar-nos el 
que opinava sobre el tema, i nosaltres, aprofitant aixo, dir-li 
el que nosaltres pensam per si voste té a bé recollir-ho, si és 
important; nosaltres creim que sÍ, des de I'oposició, perque 
jo crec que mesures per a aquests tipus de temes, crec que no 
ens han ele saber greu d 'aquí on vénen. Nosaltres creim que 
s'han comen¡;at a aplicar una serie de mesures, ho reconei
xem, pero no amb I'amplitud o amb I'energia que s'hauria 
d 'aplicar al que són les fronteres deIs ports i deIs aeroports, 
crec que aquÍ haurÍem d'actuar d'una manera taxativa, ja he 
dit abans que el que ve procedent de fora és un 60%, ja he 
dit la incidencia dins I'economia balear del que representava, 
de 25 a 26.000 milions, per tant, la importancia que té que 
aquest benefici extraordinari de la gent que I'usa faci que 
usin qualsevol mitja i qualsevol metode per intentar enga
nyar l'administració els consumidors. 

Pero tampoc no hem d'oblidar, jo cree que es fa un es
for¡;, l'altre dia varem rebre de vostes, precisament, l'estudi 
que havien fet deIs escorxadors de Ba/ears, l'esfor¡; que fan 

tO!il una serie ele proeluetors per adequil r e l sistema deis 
escorxaclors a nivell europeu, jo cree que aixo contribui
nI a 18 milloril ele tot tipus d'inspecció i a tot tipus de 
millora del que és el consum en aquestes jlles, pero cree 
que nosaltres indistintament de demanar-li que es elupli
qui al cent per cent, si és necessari, el control de I'ex
tern, cOl1lencem a intensificar el control interno 

Les impressions que nosaltres recollim són que tam
bé es va dir en certil ocasió que es creiil que el clembu
terol er:l USilt a les nostres illes, es va dir, els mitjans ele 
cOIllunicilció ha varen recollir i fjns i tot es parlavil que 
existia la seguretilt absoluta que hi havia una xarxa que 
actuava amb clembuterol aquÍ, a Billears, per tant es 
tractaria de demostrar que aixo no és cen, es tractaria 
ele fer veure que la carn ele les Jlles Balears és, COIll s'ha 
dit abans, millar que la ele fora, i, per tant, nosaltres 
voldríem recollir sincerament. Sr. Conseller, algunes de 
les conclusions del PICAB de la C8Tll, que jo crec que és 
molt important, voste el té a I 'abast, si vol, i no ho té, 
I 'hi puc regalar fins i tot o li puc fer una fotocopia, pero 
hi ha una serie de conclusions que són importantÍssimes 
perque coordinades amb el tema de vigilancia, crec que 
poden fer que efectivament la carn d 'aquestes illes, deIs 
prod uctors, fins i tot m 'atreviria di r que fins i tol els 
consumidors esta n preclisposats a pagar un sobrepreu si 
tenguessin una etiqueta de qualitat, una diferenciació, a 
pesar que deIs apunts que li diuen que no és cert, jo 
estic convinc;ut que la gent, els productes e1'aquÍ, si 
vénen garantits i així es e1emostra, garantits amb la 
qWl ljtat i amb la tranquil'litat, si els de manen un eluro 
més a pagar. crec que diran que sí, estic convin¡;ut, 
vosté i jo crec que serÍem els pri mers. 

Per tant, cree que el tema ha d'anar cap a un foment 
del consum ele la cam de les Illes, una etiqueta ele quali
tat controlada. Nosaltres també creim que es faria neces
sari, Sr. Conseller, intensificar el tema d'uns laboratoris 
que fossin suficients, preparats, perque en qualsevol 
moment, de forma immediata i rapida, com voste ha 
comentat aquí dalt, es pogués detectar qualsevol tipus 
de frau i poder tallar si per desgracia se'ns envien, ens 
hagués entrat, que ja no hauria de ser aixÍ, pero ens 
hagués entrat cam en males condicions. Uns laboratoris 
suficients i preparats que cree que tendrien el suport 
el 'aquesta cambra, amb la partida pressupostaria corres
ponent, per tal que aixo afavorÍs i tranquil'litzas els 
consumidors d'aquestes illes. 

Voste deia a la seva intervenció del mes de novem
bre, "jo crec que ens uneixen més coses, en aquest tema, 
tant a oposició com a Govern ll

, jo Ji vull dir que aixo 
pot ser, pero soIs la voluntat política d'aplicar una 
solució, vengui aquesta soludó de l'oposició, del sector 
o del consumidor, és a voste, en tot cas és el Govem al 
qual vos te pertany a qui correspon aplicar-la i qui té la 
responsabilitat. Un desastre com el elel nostre poble, el 
de SóIler o el que passa l'altre dia a La Rioja no ha de 
tornar a passar a les nostres iIles. 

'. 
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Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rus. Grup PP-UM, Sr. Mesquida i galmés, té 
la paraula. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Rus, la cam 
que consumim a les Balears és bona i no té clembuterol. Sr. 
Conseller, el nostre grup esta totalment d'acord amb la seva 
política quant a l'actuació per a la detecció d'aquests residus 
que es detecten a les cams del ramat boví, ovÍ i porquÍ, 
engreixades de forma fraudulenta mitjan<;ant I'administració 
de substancies anebolitzants que fan retenir aigua. Primer 
varen ser els estrogens, després va ser el tiurazil, ara és el 
clembuterol, i després del clembuterol no tengui cap dubte 
que sortiran altres substancies que també seran per a l'en
greixament fraudulent del ramat i que indubtablement bau
rem de combatre per eliminar-ho, pero bé, jo, i he comen<;at 
la intervenció dient al Sr. Rus que la carn que es oo. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Mesquida, el debat no és amb el Sr. Rus, és amb el 
conseller. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

No tenia clembuterol perque jo, com a veterinari, estic 
convin<;ut, Sr. Conseller, que amb les proves que es fan 
actualment i amb la política que es du actualment, Sr. Con
seller, la carn deis animals sacrificats aquí, no té clembute
rol. 

Efectivament, el clembuterol és una substancia, és un 
frau, fa que es moguin molts de milions de pessetes amb 
l'engreixament amb aquestes substancies, pero jo, aquí pot 
ser que n'hi hagués, n'hi va haver, es varen detectar una 
serie de casos en els quals s'havia administrat aquesta subs
tancia, pero actualment, jo puc dir aquí, ben alt, que a la 
carn de Mallorca, de Balears, almanco és bona i esta engrei
xada sense clembuterol. Tant de bo poguéssim dir el mateix 
de la carn que ve de les distintes comunitats autonomes, de 
la carn que importam, que suposa un 60%, estic d'acord, 
pero també herp de reconeixer que és totalment difícil amb 
un analisi rapida poder detectar el clembuterol, pero també 
hem de pensar que d 'acord amb el Pla nacional de residus 
solids, les altres comunitats autonomes actuaran de la matei
xa forma que actuam nosaltres, actuaran en la detecció de les 
substancies anabolitzants que s'administren als animals per 
al seu engreixament. 

Em consta que la Conselleria d'Agricultura, els seus ins
pectors, fan una labor, van a les granges i comproven com es 
fan els engreixaments d 'aquests animals, per tant, hem de 
pensar, logicament, amb una reciprocitat logica, que a les 
altres comunitats autonomes es fa el mateix, i hem de tenir 

un límit de fian<;a, ens hem de fiar deis serveis tecnics 
d'aquestes comunitats autonomes que detecten la pre
sencia d 'aquestes substancies anabolitzants. 

Avui en dia, quant a la carn és molt mal de fer, ja ho 
he dit en un principi, pero in situ, al lloc on se sacrifica 
l'animal, avui amb el quid de I'ull, és una cosa perfec
tament detectable, és ver que el quid de I'ull, aquesta 
coloració verda botella que ha de donar quan es fa la 
reacció a I'humor vítreo de I'ull, és ver que és una 
reacció indicativa, no serveix per fer un expedient sanci
onador, perque és més indicativa que res, a més, hi ha 
una cosa, els animals només tenen dos ulls, i s'han de 
fer tres analisis, la primera, la contradictoria i la diri
ment, i només se'n poden fer dues. 1 és aquÍ, d'acord 
amb el Pla nacional de residus solids, supos que a les 
altres comunitats autonomes es deu fer el mateix. Aquí 
es recullen mostren, que ja ho hem posat en marxa, ho 
puc dir aquí, ben alt, aquesta setmana s'ha posat en 
marxa, es recullen mostres per triplicat, ele fetge, d'orí 
i els ulls corresponents a aquesta animals que morfologi
cament, que fenotípicament donin la impressió que 
puguin estar engreixats artificialment. Es recull aixo, per 
triplicat, se segellen aquestes mostres, es fa el quid de 
I'ull, si el quid ele I'ull no dóna positiu, s'alliberen les 
mostres, s'aixeca un acta i aqld paz y después gloria, no 
ha passat res. 

Ara bé, si aquestes mostres el 'aquest quid que es fa a 
I'ull ja elóna símptomes que puguin estar engreixats 
artificialment amb aquestes substancies, lIavors es proce
deix a I'analisi, es procedeix a la tramesa per triplicat 
d 'aquestes mostres als laboratoris per a les corresponents 
analisis, es deixa la canal retenguda i firis que vénen els 
resultats de les amllisis no s'alliberen aquestes canals si 
són negatives, perque si són positives no hi ha cap dubte 
que s'aixeca la corresponent acta i aquest animal es 
destrueix i se sanciona I'infractor. 

Per tant, jo crec que la política que duim és una 
bona política per detectar la presencia d 'aquestes subs
tancies a la nostra comunitat. Ara el que hem de fer, i 
estic d 'acord amb el que ha dit el Sr. Orfila, és procurar 
que les nostres mestresses de casa comprin la carn que 
han de comprar, que no s'enamorin d'aquesta cam tan 
blanca, que comprin carn vermella, que comprin carn 
bona i que la comprin, si pot ser, de les nostres illes, de 
la sacrificada als nostres escorxadors. Al mateix temps, 
en la mesura del possible, hem de fer que les altres 
comunitats autonomes que envien carn a les Balears, 
compleixin el Pla nacional de residus, es facin les matei
xes actuacions que es fan a la nostra comunitat a fi de 
poder garantir que la carn que menjam aquí és una 
carn bona i és una carn que no té una retenció d 'aigua 
produi"da per un excés, per una administració d'unes 
substancies artificial s, com és el clembuterol; al mate ix 
temps que s'evitin les possibles intoxicacions pel perill 
que pugui tenir aquesta substancia. 
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Per tant, Sr. Conse ller . jo. com a part interessada e1el cos 
sanitar i eI'aquesta illa, per la qual cosa m'ha tocat recollir 
personalment moso·es. segellar-les i fer el quid de I'ull, jo li 
vull dir que si continuam per aquest camí. i feim que les 
altres comunitats autollomes segueixin aquest m,lteix rumb , 
nosaltres aconseguirem que la carn nostra sigui cam bona. 
sigui carn exempta de substancies anabolitzants. i així acon
seguirem que aquí s'erraeliqui la presencia e1'aquestes subs
tancies, pero sempre en guardia. perque ja li he dit al prin
cipi que en acabar el cJembuterol, cOmenºilra una altra cosa, 
per tant hem eI'estar en guardia. él fi ele e1etectilr totes ilques
tes possibles substancies que pu'guin sonit posteriorment per 
adulterar la nostra carn, la sacrificaela a les nostres i1les. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mesquida. Per tancar ja la compareixen~a, té 
la paraula el conseller Sr. Cabrer. 

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

Gracies, Sr. Presiden!. Senyores i senyors diputats. Con
testaré molt breument totes les intervencions, perque ja és 
una miqueta tard, pero sí contestaré probablement un escrit 
periodístic, que sempre saben expressar-se millor que nosal
tres, per ventura una miqueta més dramaticament, a una 
cosa que tots han apuntat en una e1istinta forma. Diu: "IM. 
esperaba en la cola de la carne a qlle le llegara su /Urna, la 
persona que le precedía comenwba CO/1 el dependie1w' un 
reciente brote de intoxicación por clembuterol, y le manifesta 
ba su preocupación. El carnicero concluyó: señora, si no 
fuera por el engorde artificial. la carne se pondría al doble 
de lo que está. Aquel día, en casa de IM. se comió pescado". 

Com que és un tema que han apuntat tots tres, i és un 
tema que realment va suceeir, com ha apuntat vos te mateix. 
Sr. Rus, aquí quan hi va haver aquella intoxicació, és un 
tema que ens hauria de fer explicar psicologicament per que 
els carnissers no col 'laboren més en aquesta situació, perque 
és evident que futures intoxicacions, futures intoxicacions 
que puguin succeir i que evidentment I'objectiu és intentar 
que no succeeixin, als que també perjudicaran, a més deis 
ramaders, sera als carnissers, i aquesta és i forma pan una 
miqueta de la barrera psicológica de que parlava voste i del 
que parlava el Sr. Pascual, d'alguna manera demostrar, fer 
veure que la cam de la nostra comunitat és la cam que esta 
ben controlada i que té garanties respecte d'altres carns i que 
d'alguna manera nosaltres amb aquest tríptic intentarem 
posar en marxa. 

Peró vull dir breus paraules, Ji promet, Sr. Pascual, que 
no farem cap utilització electoral d'aquest tema, que és quasi 
la seva maxima preocupació. No, el tema fonamental del 
c\embuterol, i quan varem treure una documentació a tates 
les camisseries va ser I'any 1992, i, permeti 'm la broma, em 
sembla que és I'únic any que jo conec que no ha estat electo-

ralo que no hi ha hagut cap elecció imponant , i ara. 
entre que el confeccionam, el pensam i el volem treme. 
li promet que no tenelra res a veure amb el períoele 
elector:1\. El que volem aconseguir és I'objecliu que 
vosle mateix ha apuntat . que la gent sapiga molt bé el 
que compra, i que aquesta barrera psicologica que apun
tava voste sigui realment I'objectiu . 

Arribar als ramaclers. evidentment. hi hem tengut, i 
cree que de manera directa o indirecta ho saben, hi hem 
tengut molt ele elii\leg. els hem fet veure que hi havia 
aquest aspecte positiu que vos te diu, i ells ens fan veure 
una cosa que realment és mol! important i que ha asse
nyalat, em sembla que voste mateix o el Sr. Pascual, que 
és que eviclentment a major control d'aquí, si no podem 
detectar la de fora, fara que la nostra carn tengui menor 
guany. mentre que ele fora tenguin major guany, per 
tant. eI'alguna manera encara augmenti i d'alguna mane
ra correm més risc d'una intoxicació. Per tant, hem de 
confiar i exigir al mateix temps, que les altres comunitats 
autonomes hagin de complir amb el mateix rigor o amb 
més que el nostre, perque elles no només ens envien 
cam cap aquí, sinó que són les que n 'envien cap a 
Europa i cap a altres paisos, i aixo fa que es pugui 
deteriorar la imatge del nostre país. 

Efectivament, aixo és una mentalització amb la qual 
nosaltres col·laborarem, i espera m que tots vos tes en la 
mesura possible, cadascul1 de vos tes des deis seus car
recs de responsabilitat, hi col'laborin i que cada vega da 
que parlem d 'aquest tema, parlem en aquest aspecte 
positi 1I d 'aconseguir que la nostra comunitat pugui do
nar garantia que la seva carn no conté clembuterol. 

És evidentment, Sr. Rus, un frau al consumiclor, ho 
hem elit i ho varem repetir anteriorment, és un frau al 
consumidor, que, a més, com diu voste, pot tenir conse
qüencies mediques importants , en va tenir a un moment 
determinat, almanco va ser un escandol sanitari, va ser 
un atemptat contra la salut pública, pero jo Ii diré el 
que em preocupa com a metge o com a responsable 
sanitari, no, no, arnés e1els brots aguts, ho admet, i si 
d'alguna manera crónica, subliminal, ingerim cam amb 
quantitats petites de clembuterol peró que poden aug
mentar la nostra tensió arterial, que poden augmentar
nos 1 'insomni, l'estrés, i si aquesta societat esta consu
mint no només c1embuterol, sinó distintes substancies 
que són nocives per a la salut i que de manera no tan 
espectacular com una intoxicació, peró poden estar al
terant la salut el 'aquesta societat? Aquests són els temes 
que preocupen, encara que de vegada veure la gran 
eclosió és el que fa espectacle i és el que crea notícia o 
crea el que sigui, en un moment determinat. Per tant, lí 
garantesc que aquestes actuacions és un programa de 
febrer a setembre, peró en funció deIs resultats que 
obtinguem i en funció deIs resultats que coneguem d'al
tres comunitats autónomes, li garantesc que continuarem 
aprofundint-hi. 

I . ) 
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I m'apunta el conseller d'Agricultura que el que voste 
demana d'una etiqueta de qualitat controlada, és un as
sumpte que esta en marxa i que realment nosaltres veim 
positiu, i que aquest és l'aspecte que els nostres ramaders 
podrien veure com a positiu per a ells, dir, sÍ, per ventura 
nosaltres tendrem menys guany, pero podrem dir d'alguna 
manera que la carn d 'aquesta comunitat autonoma és la carn 
que podem oterir sense perill als nostres consumidors. 

De totes maneres, estic conven<;ut que debats com aquest 
i com els que varen fer en el seu moment, pero avui per 
ventura l'hem pogut fer més assossegats, debats com aquest 
sempre formaran part de crear una cultura dins una societat 
bastant nova com a consumidor ¡que fara que d 'aquí uns 
anys els nostres consumidors sapiguen exigir en carn i en 
altres qüestions el que han d'exigir i el que poden exigir 
perque tenen dret a exigir-ho. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

Esgotat I'ordre del dia, conc1ou aquesta sessió. Gracies a 
tots. 
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