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EL SR. PRESIDENT:

(...) comissió. Continuam amb preguntes, però abans deman
si hi ha substitucions.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Josep Portella i Coll.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Andreu Crespí substitueix Francesc Triay.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.1) Pregunta RGE núm. 1259/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a subvencions de la Presidència del Govern per
a l'organització Excursió de gent gran.

Passam a la primera pregunta, formulada pel Sr. Orfila i
Pons, Ramon, sobre subvencions de la Presidència del Govern
per a l'organització d'excursions de gent gran. Sr. Orfila, té la
paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. El mes de setembre de l'any 94 la
Presidència del Govern va subvencionar amb 100.000 pessetes
l'Ajuntament de Petra per organitzar una excursió de gent
major, així consta  a la relació que ens han fet arribar; el mes
d'octubre es va tornar a subvencionar una activitat semblant del
mateix ajuntament, aquesta vegada no hi varen posar per a gent
major, hi varen posar excursió de tercera edat, per canviar una
miqueta la imatge. La pregunta és: Pensa el Govern
subvencionar totes les excursions de gent major o de gent de
tercera edat que organitzin els ajuntaments de les Illes Balears?,
només les que organitzi l'Ajuntament de Petra?, o quines
característiques han de reunir els ajuntaments i quines activitats
han de dur a terme per poder rebre subvencions de Presidència
del Govern? Açò entrava, Sra. Vicepresidenta, dins d'un cas
d'emergència social o era foment de l'associacionisme? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Sra. Vicepresidenta, té la paraula.
LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa

Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Com vostè sap, hi ha un decret
que diu que es fomentarà l'associacionisme a través
d'activitats i d'interès preferent, per aquest decret, hi hauria
el tema de la dona, el tema de la tercera edat i el tema de
veïns, i un poc aquesta gent gran, que és un poc el que fa la
gent gran de tots els pobles, vostè ho sap, entre les seves
activitats hi ha tot el que són excursions, coneixement de
l'illa de Mallorca, diferents indrets, es comuniquen entre
ells, s'obliden de les preocupacions i de qualque manera
estableixen a partir d'aquí una consolidació d'aquella
associació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President. Sra. Vicepresidenta, jo crec que no parlam
de la mateixa subvenció, perquè, segons la relació que vostè
m'ha fet arribar, no subvencionen cap associació de la
tercera edat, subvencionen l'Ajuntament de Petra, per dues
vegades, per organitzar excursions, i jo li he de dir amb tota
la sinceritat del món si els ajuntaments ho armen...,
demanar-li saber que les excursions de gent gran o de
tercera edat són subvencionades per la Vicepresidència...,
bé, pot rebre peticions a manta com en diuen els joves, amb
totes les de la llei, en rebran moltes, Sra. Vicepresidenta. Ho
entengui com una broma, però un batle de l'illa de Menorca,
no del meu color polític, perquè no en tenim cap, em va dir
en època prop d'eleccions..., excursions de la tercera edat, i
ell em va dir: "jo li dic del Frente de juventudes", com una
ironia, però el fet era aquest. Si els ajuntaments entenen que
cada vegada que organitzen una excursió de gent gran els
donarà 100.000 pessetes, no en tindrà prou, de doblers, per
subvencionar-les.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Vicepresidenta.
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LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Efectivament, no es tracta de
subvencionar excursions d'una manera indiscriminada, sinó que
es tracta de participar en les activitats de les distintes
associacions de Balears, siguin de dones, siguin de majors,
siguin de veïns, siguin d'amics, siguin les que siguin.
Efectivament, en tercera edat, no només s'hi fan excursions,
entre moltes activitats, es fan excursions, però tenen cursos de
ceràmica, tenen cursos de ball, tenen activitats culturals, entre
moltes activitats; després, ells, amb els doblers, per a allò que
es dóna la subvenció, escolliran l'activitat de les múltiples que
tenen i per la qual pagaran despeses, però sí que ha de quedar
clar que la gent gran avui fa cursos; ara ha muntat un curs,
tenim en projecte un curs de recuperació de tradicions i
costums, el consell insular fa la recuperació d'oficis; en fi, crec
que tenim una gent gran de la qual podem envejar com duu a
terme tota una sèrie d'activitats, entre elles, com no, una
excursió, perquè també crec que contribueix a aquest
aprofundiment en el que és el món associatiu. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 1260/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a objectius de la subvenció a l'Ajuntament de
Sant Joan.

La següent pregunta és la 1260, del Sr. Orfila i Pons, sobre
objectiu de subvenció a l'Ajuntament de Sant Joan. Té la
paraula Sr. Ramon Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Jo estic preocupat perquè
darrerament no parlam la mateixa llengua, Sra. Vicepresidenta.
Cap de les preguntes que formul avui parla de subvencions
atorgades a associacions de tercera edat, parla de subvencions
atorgades a ajuntaments que organitzen activitats que afecten
o beneficien associacions de tercera edat, i em sembla perfecte
que se subvencionin actuacions d'aqeustes associacions de gent
gran, a les quals realment és dóna vida amb aquestes actuacions
i duen a terme activitats que jo crec que contribueixen a
millorar molt la seva qualitat de vida, una altra cosa és que des
del Govern se subvencionin actuacions que fan els ajuntaments,
de les quals pens que no és el nostre paper, que o és el paper de
la Comunitat Autònoma.

Tenim aquí una altra subvenció, aquesta pregunta que li
feim, una subvenció de 300.000 pessetes en el mes de juny de
l'any 94 a l'Ajuntament de Sant Joan, de la qual no he arribat a
saber el motiu i tenim curiositat per saber quines coses poden
fer aquest ajuntaments perquè siguin subvencionats per part de
la Vicepresidència.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vicepresidenta.

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

Aquesta subvenció que es va donar a l'Ajuntament de
Sant Joan pot ser discutible, però jo ara li explicaré el
motiu. Eren 300.000 pessetes que se li varen donar l'any 94
per atendre petites infraestructures necessàries en el passeig
que va des de la sortida del poble a l'escalinata de la
Consolació. I per què es van atendre aquestes petits
infraestructures per valor de 300.000 pessetes? Perquè ens
va explicar el batle del poble, juntament amb una sèrie de
regidors, que el quart diumenge de Quaresma la gent del
poble puja a l'oratori per celebrar la festa del pa i del peix i
que es dificultava, si no s'arreglaven aquestes
infraestructures, la producció d'aquest esdeveniment social,
i això va fer que el Govern hi participàs, com una de les
emergències, per poder dur a terme aquest esdeveniment
que, pel que es veu, és un esdeveniment conegut per tot el
poble i per tot l'illa de Mallorca.

EL SR. PRESIDENT:

En rèplica, Sr. Orfila...

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Vicepresidenta, fris que acabi
aquesta comissió per telefonar al batle de Ferreries i
explicar-li que el camí de l'ermita, que no hi ha manera
d'adobar-lo mai perquè no tenen doblers, enguany, amb un
poc de sort, rebrà una subvenció del Govern, perquè també
hi ha una tradició al poble de Ferreries d'acurdir a l'ermita,
una ermita que està a les afores del poble, amb un camí
quasi forestal per on només es pot passar amb cavalleries o
a peu i, per tant, estic satisfetíssim de la seva resposta,
perquè si una qüestió d'eemrgència social com aquesta ha
rebut subvenció, estic convençut que el de Ferreries, també,
amb la qual cosa, com vostè sap, no només el batle, sinó
gent molt pròxima a aquest diputat que els parla, estaran
satisfetíssims. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. en contrarèplica, Sra. Vicepresidenta...

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

Totalment d'acord amb el Sr. Diputat.

EL SR. PRESIDENT:

Idò ja sap què ha de fer, Sr. Diputat. Gràcies.
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I.3) Pregunta RGE núm. 1261/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a objectius de la subvenció al Sr. Gabriel Juan
Comas per organitzar fires.

Passam a la següent pregunta, la 1261, del Sr. Orfila i Pons,
sobre objectius de subvenció al Sr. Gabriel Juan Comas per
organitzar fires. Té la paraula, Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. La faré molt senzilla, tal com està
redactada. Quines fires organitza Gabriel Juan Comes i per quin
motiu el Govern les subvenciona amb 250.000 pessetes?,
quines característiques, per tant, han de tenir les fires per poder
rebre ajuts de la Presidència o els senyors que les organitzen?
Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vicepresidenta, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament, en això també ens
posarem d'acord. Es tracta d'una romeria molt popular a l'illa de
Mallorca, que va des de sa Casablanca a Sencelles per veure
Sor Francinaina Cirer. Es fa durant el mes de març. Aquesta va
ser la vuitena edició i es fa amb carros, carruatges i animals de
tir i de muntura, a l'antiga usança. Es tracta, idò, d'un
esdeveniment molt específic, d'un esdeveniment molt arrelat
dins la nostra terra i cregui'm, hi combrega una gran part de la
nostra ciutadania.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Sr. "preguntador", hi vol
replicar?

EL SR. ORFILA I PONS:

Sí. Quasi m'ha deixat sense paraula, Sra. Vicepresidenta. He
de ser molt sincer..., bé, jo renuncii a l'ús de la paraula, Sr.
President, no em sent capaç...

EL SR. PRESIDENT:

Vostè hi renuncia, Sra. Vicepresidenta?

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Per descomptat, i gràcies, Sr. President.

I.4) Pregunta RGE núm. 1294/96, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a motiu pel qual se subvencionen les festes
d'alguns barris i pobles.

Passam a l'altra pregunta, la 1294, del Sr. Orfila i Pons,
sobre motiu pel qual se subvencionen les festes d'alguns pobles
i barriades. Sr. Orfila, té la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. hem observat a la relació de les
subvencions de Presidència que hi sortien dues festes de la
beateta d'Alaró subvencionades amb 200.000 pessetes o les
festes de Sant Mateu, a Bunyola,  amb 200.000 pessetes
més, i no hi sortia cap més subvenció per a cap festa de
poble ni barriada de les Illes Balears, i jo vull deixar clar
que ni tenc res contra Alaró ni contra la beateta ni, per
descomptat, res contra Bunyola, un poble on, a més a més,
tenc alguna persona que m'estima especialment, que hi viu,
i fins i tot a la millor em convida a les festes de Sant Mateu,
i m'encaantaria anar-hi, però ha de reconèixer que, com a
mínim, crida l'atenció que només se subvencionin dues
festes i que cap més organització de festa de cap barriada,
per degradada que estigui, per problemes socials que hi
tenguin, rebi cap classe d'ajuda per part de la Presidència. Jo
no sé si aquestes festes han estat objecte d'aqeusta
subvenció per motivació d'emergència social, quasi no ho
crec, o per a foment de l'associacionisme, que tampoc quasi
no ho crec. Per tant, m'agradaria que m'expliqués el motiu
i, Sra. Vicepresidenta, conèixer de veritat si organitzar
festes de la classe que siguin serà a partir d'ara un objectiu
de la Presidència del Govern, perquè si és així, a Menorca
solem començar per Sant Joan i acabar per les festes de
Gràcia, que són al mes de setembre, millor dit, a mitjan
setembre, una festa que es diu Sant Nicolau, que tanca les
portes amb clau, per dir que no se'n facin més, però n'hi ha
cada setmana i tothom necessita ajuts de qui sigui per dur-
les a terme perquè costen, i tots ho sabem, moltíssim. Per
tant, quan se'n temin , aquí hi haurà corregudes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Sra. Vicepresidenta, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. No és una prioritat del Govern,
només faltaria això. Hi ha una línia d'ajudes obertes a
associacions. Per exemple, el tema de La paloma... Una de
les prioritats és fomentar associacions de veïns, en el cas de
La paloma, es fa aquesta festa per a la qual es va donar
l'ajuda, no era exactament una festa, es tracta d'una mostra
de disfresses, després fan una torrada a l'aire lliure, en fi, fan
tota una setmana d'activitats que fan que aquesta associació
es potenciï, on  hi ha activitats lúdiques, activitats culturals,
activitats socials, hi tenen centre de minusvàlids, els
integren... En fi, aquesta línia d'ajudes està totalment
reglada i no només s'hi ha acollit la barriada de La paloma,
sinó que s'hi han acollit moltíssimes associacions de veïns,
fins on han donat els crèdits pressupostaris.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS /  Núm. 13 / 25 d'abril del 1996 185

Altre tipus d'ajuda són les no reglades per a emergències.
Amb aquest pressupost no se subvencionen festes de pobles ni
d'ajuntaments, ni festes per ser festes, sinó que estudiam si
realment hi ha una necessitat, és a dir, l'ajuda es pot donar en
relació amb una transcendència social, si es tracta d'una
manifestació de caràcter social i cultural molt arrelada en aquell
poble, com és el cas anterior de la romeria o que pot tenir una
transcendència important, per la qual cosa es demana l'ajuda
per a aquella població.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. No m'ha contestat respecte de la de
Bunyola.

S'hauran acabat a partir d'ara, i subvencionarem les d'Inca?
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vicepresidenta, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. No sé si Inca farà la petició i hi haurà
(...)emergència d'Inca a Ferreries o a Alaró, però en qualsevol
cas, qualsevol ajuntament que pensi que pot tractar-se el seu cas
d'una emergència social, que tengui una transcendència, com el
cas tan clar de la romeria de l'altra pregunta, jo crec que pot
acudir no tan sols al Govern, per què no a un consell insular, i
segurament que el president que estiguin en aquell moment
presidint la institució s'adonarà realment d'aquesta
transcendència, s'adonarà realment d'aquesta emergència i
estudiarà de quina manera pot ajudar i fer eficaços aquests
plantejaments i aquestes coses que plantegen sempre els
ciutadans de les Illes a qui governa en aquell moment. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Acabades les preguntes, Sra. Vicepresidenta, li donam les
gràcies.

II.I) Proposició no de llei RGE núm. 1288/96, presentada
pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a celebració del Dia de les Illes Balears.

Passam a la proposició no de llei, registrada amb el número
1288/96, presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears, relativa a la celebració del Dia de les Illes
Balears. Per defensar la proposició no de llei, té la paraula la
diputada del mateix grup per un temps de deu minuts.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Potser no sigui necessari utilitzar tot el temps, els
deu minuts. Atès que pensam que l'exposició de motius
d'aqeusta proposició no de llei és prou ample i prou
explicativa. Només en vull destacar alguns aspectes que
consideram importants, de tota l'explicació, de tota
l'exposició de motius que hem esmentat. Per una banda, per
a nosaltres, la celebració de la diada de les Illes Balears ha
de ser una celebració important, amb un caràcter públic,
participatiu i sobretot també consideram que ha de tenir un
caràcter lúdic i alegre.

Aquests tipus de celebracions fins ara han tengut un
caràcter marcadament institucional i el fet que durant l'any
96 la celebració s'hagi fet exclusivament amb un concert,m
un acte religiós i un acte institucional, pensam que és
totalment insuficient. Per a nosaltres, allò que realment s'ha
de celebrar és la diada de la Comunitat Autònoma, una data
que agermani les quatre illes, que doni a conèixer a tots els
ciutadans i ciutadanes d'aqeustes quatre illes la necessitat de
sentir-nos poble en comú i, per tant, conèixer-nos i fomentar
la nostra cultura, la nostra històrica, la nostra participació.
En aquest sentit, seria adequat o consideram que seria adient
que s'hagués considerat diada festiva, que, per tant, s'hagués
inclòs en el calendari laboral, no només l'any 96, sinó tots
els anys anteriors, però hi ha hagut les seves raons per no
fer-ho i la veritat és que així com a altres comunitats
autònomes ho és, això provoca, el fet que sigui diada no
laboral, que hi hagi molta més participació en els actes que
es puguin celebrar.

Per altra banda, pensam que ha de tenir un caràcter de
debat, de participació, com dèiem, i sobretot d'imprtància de
l'autogovern dins la nostra comunitat autònoma; pensam que
s'hauria d'haver fomentat i que s'hauria de fomentar molt
més el coneixement interinsular i tots aquells aspectes que
poguessin donar peu a debats, a participació, a coneixement
d'aspectes culturals, d'aspectes històrics, d'aspectes fins i tot
de futur com poden ser debats sobre els models econòmics,
sobre el futur que volem per a la nostra comunitat
autònoma. En aquest sentit, va la primera part de la
proposició no de llei, on parlam del foment del debat públic
o obert sobre la nostra autonomia; fomentar que els
ciutadans i ciutadanes coneguin les institucions, l'Estatut, tot
allò que significa ser poble en comú i sobretot, també,
fomentar el caràcter lúdic i participatiu d'aqeusta
commemoració.
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I la segona part de la proposició no de llei precisament va
després del contingut de la comissió parlamentària. Pensam que
és de molta actualitat, hi proposam que el Parlament de les Illes
Balears insti el Govern que per a l'any que ve, amb respecte a
la Constitució Espanyola i amb respecte a tots els ciutadans i
ciutadanes de les Illes, que són iguals, independentment de les
seves creences religioses, no incorpori la celebració d'una missa
en le programa oficial, perquè és una celebració d'una sola
religió i no respon a la pluralitat dels mallorquins, menorquins,
eivissencs i formenterers. Pensam que tots aquests ciutadans i
ciutadanes de les Illes que tenen creences religioses que poden
ser de tota la pluralitat dins el marc religiós que hi ha dins la
societat, com poden ser protestants, agnòstics, jueus,
musulmans, fins i tot ateus, etc., no es poden sentir mai
representats en un acte d'una sola religió. També pensam que és
una manera d'usar o d'utilitzar la creença religiosa catòlica
lligant-la a una celebració institucional, quan la Constitució
Espanyola reafirma el caràcter laic de l'Estat espanyol i, per
tant, pensam que no només és un problema de les altres
creences, de tothom que no s'hi pot sentir representat, sinó fins
i tot també dels mateixos ciutadans i ciutadanes catòlics que
creuen en la religió i que segueixen la religió catòlica, no han
de veure amb bons ulls aquest tipus d'utilitzacions.

Per altra banda, pensam que el fet d'elegir els representants
del poble és una elecció lliure de cada ciutadà i ciutadana, als
quals no es demana en absolut quina creença religiosa professa,
i això no ha de dur que, segons la ideologia del partit o dels
representants de les institucions, vulguin creure que aquesta
celebració ha de ser comuna a tots els ciutadans i ciutadanes.
Per tant, precisament perquè pensam que per a major respecte
a tots els ciutadans i ciutadanes i per major respecte a al
mateixa religió catòlica, pensam que la segona part de la
proposició no de llei hauria de ser acceptada en aquesta
comissió i hauria de tenir el vot favorable de tots els grups
parlamentaris. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per fixar posicions, per part del
Grup Mixt, té la paraula el Sr. Antoni Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Gràcies, Sr. President. El Dia de les Balears cada any se
celebra, com és sabut, a una illa diferent per intentar apropar les
institucions de les Balears als ciutadans de cada una d'aqeustes
illes. És evident que els actes institucionals que es realitzen no
compten, fins aquest moment, amb la participació popular i que
són els més adequats per fomentar aquesta participació, ni per
anar creant un sentiment de país entre totes les illes. Aquí,
podem dir que ens sentim uns mallorquins, menorquins,
eivissencs i formenterers i encara que aquest sentiment sigui
positiu, hi ha molts d'aspectes comuns a la nostra història i
cultura a més d'un estatut d'autonomia i unes institucions
comunes des de l'any 1983.

Es tracta que el Dia de les Balears aprofundís en aquests
aspectes comuns fomentant, com es proposa en la proposició,
el debat públic, el coneixement entre les Illes i de les
institucions i la participació, que cada dia hauria de ser més,
dels ciutadans. Per això, el Grup Mixt, donarà suport al primer
punt de la proposició no de llei.

Quant al segon punt, avui en comissió ens hi
abstendrem, en principi, i després, en plenari,. ja puc
anunciar que almanco part del Grup Mixt el votarem
negativament, perquè consideram que el fet de celebrar-se
una missa no es pot considerar una manca de respecte, sinó
que en diríem que és part d'aqeusta tradició fortament
arrelada en la nostra cultura. Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Per part del Grup Nacionalista-
PSM, té la paraula el Sr. Ramon Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Una intervenció molt breu. Vull
recordar que el nostre grup va impulsar en el seu moment la
celebració d'aqeusta diada autonòmica, però l'experiència ha
demostrat que difícilment una festa arrela entre el poble
quan només és impulsada des de les institucions. A les Illes
Balears hi tenim una situació molt específica, no hi ha un
sentiment de país, hi ha un sentiment d'illa accentuat i que
s'accentua més encara, s'hi aprofundeix més encara, amb
determinades polítiques que es duen a terme des de
l'Administració, les quals a vegades no tenen en compte el
caràcter pluriinsular de la nostra comunitat, fins i tot
l'element vital que ens condiciona, com és la discontinuïtat
geogràfica.

A cada illa hi ha una festa que s'ha declarat diada, o
almanco algunes d'elles, diada del poble d'aquella illa, de
Menorca, d'Eivissa, i aquestes sí que hi estan arrelades. Jo
puc dir que la Diada nacional del poble de Menorca,
declarada així pel primer consell insular..., o sigui, no a la
primera legislatura, a la preautonomia, el consell insular va
declarar la Diada nacional del poble de Menorca aprofitant
l'existència ja d'una festa arrelada, coneguda, estimada pel
poble, amb una gran participació -les festes de Sant Antoni-;
fins i tot en un moment en què la dictadura va intentar
ofegar aquestes manifestacions, pel caràcter que podien
tenir de defensa de la llengua i d'una cultura que no era
l'oficial i l'impulsada pel sistema en aquell moment es va
mantenir, es va mantenir en un moment determinat i ho hem
de reconèixer des del suport que l'Església els va donar,
emperò amb un vertader arrelament en el si de la població.
La diada autonòmica de les Illes Balears no ha tingut aquest
efecte, no ha estat reconeguda com a tal; quan es va celebrar
la darrera, fins i tot es va ironitzar des de determinats
mitjans de comunicació de l'illa de Menorca dient que era
-fent-ne una paròdia- la diada de les autoritats de les Illes
Balears, i jo tenc dubtes que qualsevol cosa que s'implusi
des de les institucions autonòmiques serveixi perquè s'hi
produeixi aquest arrelament. Jo no sé, fins i tot, si seria
millor plantejar-nos de manera seriosa que aquesta
celebració tingués uns efectes minsos, petits, i que
s'impulsessin coma diades autonòmiques, i ho han de ser les
que hi ha a cada una de les illes. De les coses fictícies
s'acaba per demostrar que són ineficaces, perquè l a
població resta a esquenes d'elles, i açò s'ha demostrat
clarament amb aquesta festivitat.
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Nosaltres donarem suport a la primera part de la proposició
no de llei, no perquè estiguem massa convençuts que sigui
efectiu, però hi donarem suport. Respecte de la segona, ens hi
abstindrem perquè pensam que té poca transcendència la
qüestió, i els ho diu un diputat que no ha participat en cap de les
diades autonòmiques d'ençà que va ser aprovada pel Parlament
de les Illes Balears, no hi ha participat conscientment perquè
des de l'actitud d'entendre que els actes que se celebraven
tenien molt poc a veure amb les aspiracions i el sentir de la
població en general, no des d'una actitud de passotisme, sinó
fins i tot com una forma de manifestar la insatisfacció i el
desgrat sobre com s'estaven organitzant. Però donarem suport
a la primera part, pensam que no és fàcil que s'aconsegueixi
l'objectiu, que és lloable, que es planteja la proposició no de
llei, i ens abstindrem a la segona pel que he explicat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. El diputat Sr. Vicent Tur té la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. He de fer constar, com ha dit també
o ha insinuat el Sr. Orfila, que si bé quan el  Parlament va
tramitar la Llei 9/1984, de 30 d'octubre, que declara el primer
de març Dia de les Illes Balears, hi va haver una unanimitat per
part de tots els grups de la cambra, però sí que hem de
reconèixer dotze anys després que l'objectiu que es pretenia
amb l'aprovació d'aqeusta llei no s'ha complert, no s'ha
complert segurament perquè hi ha hagut una falta de voluntat
política en impulsar els objectius que pretenia aquesta llei,
perquè hem de reconèixer que qualsevol petit poblet, per petit
que sigui, de la nostra comunitat autònoma es mobilitza per a
la festa patronal del seu poble, organitza un ample programa
d'actes, tant si són institucionals, religiosos, festius o esportius,
tothom es posa les millors arreus per participar en aqeustos
actes, s'hi convida els amics i familiars; en definitiva,
s'identifica tothom amb la festa patronal del seu poble. Ja no
passa el mateix quan anam al territori d'illa, hem de reconèixer
que Menorca sí que té declarat, com molt bé ha dit el Sr. Orfila
abans, un dia nacional, una diada per Sant Antoni, però
Mallorca celebra el 31 de desembre amb poca participació
popular i no és extensiu a tot l'illa, com passa a Eivissa el 8
d'agost, el dia de la conquesta catalana, que té una certa
participació popular, la qual potser, desgraciadament, cada dia
és menor, però que en qualsevol cas no es considera pel conjunt
de l'illa el dia de la diada d'Eivissa i Formentera.

Molt pitjor és quan atenem a la Comunitat Autònoma, al
conjunt de les Illes Balears, i és que si bé tenen, cada una
del conjunt de les Illes,  coses en comú (llengua, cultura o
part fins i tot de la història), també hem de reconèixer que
hem viscut avatars històrics diferents i que fins i tot hem
viscut, cada una de les illes, d'esquena una de les altres i
que, per tant, la Comunitat Autònoma és una institució que
s'ha creat més aviat de dalt a baix, no ha nascut d'un sentit
popular i no s'hi compta com en altres comunitats
autònomes amb un fet històric que uneixi i que identifiqui
totes les persones, dones i homes, del nostre poble de les
Illes Balears sobre un fet històric que permeti aquesta
celebració que es pretenia o que es pretén amb la diada de
les Illes Balears.

Per tant, si no hi comptam amb un fet històric que
permeti instrumentar entorn d'aquesta data tot un seguit de
simbologia que identifiqui un poble, i des d'aquí crec que
hem de reconèixer la importància que tenen els símbols per
a un poble per identificar-lo i per unificar-lo, vol dir que si
volem consolidar, si hi volem arrelar, el Dia de les Illes
Balears, si volem que el poble de les Illes Balears
s'identifiqui amb una diada que reconegui el que representa
haver constituït una comunitat autònoma en aquestes illes,
vol dir que hem de reforçar tot un seguit d'actes, que hem
d'impulsar que es coneguin símbols i les institucions de les
nostres illes. Per això, jo crec que la proposta, de la qual si
bé nosaltres diríem que és insuficient, va en aquesta línia i
intenta que des de les institucions es reforci el coneixement
de es nostres institucions i dels nostres símbols, hi donarem
suport, si bé deim que és insuficient, perquè pensam que la
diada de les Illes Balears hauria de ser un dia de caràcter
festiu i no laboral i vull fer constar també que crec que som
l'única comunitat autònoma de l'Estat espanyol que celebra
la diada el dia que no és, pel fet que és un dia laboral, se
celebra en els primers dies festius que vénen a continuació,
per tant, és molt difícil que en aquesta situació les dones i
homes de les Illes Balears s'identifiquin amb aquesta diada
i hi participin, tal com exposava el portaveu del grup
proposant. Per tant, creim que s'hauria d'anar molt més enllà
i que s'hauria de començar per declarar festiu aquest dia,
aquesta data. Això pel que fa referència a la primera part.

Pel que fa a la segona part, nosaltres també hi
mantendrem una postura d'abstenció, perquè si bé entenem
que és un acte religiós, a la portaveu del grup proposat no li
falta raó, també és veritat que és un acte de caràcter social,
d'una gran participació social i que, per tant, no entrarem en
aquest moment si és més convenient o no que consti en el
programa d'actes oficials per commemorar aquesta diada.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Per part del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula la Sra. Pilar Ferrer i Bascuñana.
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LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, des de l'any 83 se
celebra el Dia de les Illes Balears i se celebra precisament
perquè hi hagi participació ciutadana dels ciutadans de les Illes
Balears un any a cada illa, així com s'ha dit; que no és jornada
laboral? És evident, però precisament perquè no és jornada
laboral dia 1 de març se celebra el primer dissabte i diumenge
després, perquè hi hagi una participació ciutadana a cada illa,
allà on acull el govern d'aqeusta comunitat.

El nostre grup no considera oportú replantejar aquesta
modificació de l'estructura dels actes commemoratius de la
diada perquè el grup que dóna suport al Govern, que és aquest,
pensa que aqueix és lliure de criteri quant a poder organitzar els
actes commemoratius, així com el Govern ho estimi oportú.

Per altra part, i en el segon punt, creim que no afecta la
Constitució Espanyola ni la divisió entre l'Estat i la religió,
quant que és voluntària la presència a l'acte de la missa i, per
tant, en referència al que ha dit la portaveu d'Esquerra Unida,
creim que el respecte cap als ciutadans d'aquestes illes és que
sigui de lliure assistència en aquestes illes, i nosaltres votarem
que no als dos punts. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. En rèplica, té la paraula la representant...

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Vull agrair el suport a la primera part de la proposició no de llei
dels altres grups, del Grup Mixt, del PSM i del Grup Socialista,
i lamentar que el segon punt hagi rebut la qualificació de poc
transcendent o de caràcter social; en canvi, puc entendre o puc
acceptar més qualificació d'aspecte tradicional que ha donat el
representant del Grup Mixt, perquè és cert que tots aquests
aspectes o tots aquests fets religiosos lligats a les celebracions
populars, com pot ser que les festes del poble estiguin sempre
lligades a la celebració del patró de tal poble, és realment un fet
tradicional que mereix tot el respecte i que forma part de la
nostra història, crec que té transcendència la nostra proposta, la
segona part de la proposició no de llei, i no entenc l'abstenció
del Grup Socialista, precisament pens que el fet de donar-hi
aquest caràcter social, a una celebració religiosa, és llevar-li el
contingut religiós, conseqüent, que significa assistir a un acte
religiós. Desgraciadament, moltes celebracions religioses
realment a la vida ciutadana es viuen com actes socials, amb
poc contingut religiós.

Per tant, suposàvem el vot negatiu del Grup Popular, és cert
que el Govern balear és lliure d'organitzar la diada així com ho
veu més convenient, nosaltres allò que preteníem era donar-li
aquest caràcter públic, participatiu, lúdic, alegre, de foment de
la ciutadania illenca com a comunitat autònoma, però és cert
que en ús de les seves atribucions, han mantingut o volen
mantenir aquest caràcter institucional i, com ha dit qualque
diputat, aquest caràcter de festa de les autoritats, dels
representants només, no festa del poble.

Finalment, lament que no tengui suport aquesta proposició
no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Contrarèplica? Si no hi ha contrarèplica,
passarem a la votació. Ho farem per articles o pel primer
punt.

Vol fer lectura del primer punt?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President.

Punt primer: "El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de la Comunitat Autònoma perquè a partir de 1997
el programa oficial per commemorar el Dia de les Illes
Balears incorpori iniciatives destinades a: a) Fomentar el
debat públic i obert sobre la nostra autonomia, les nostres
institucions i les grans qüestions que té plantejades aquesta
comunitat autònoma. b) Fomentar entre els ciutadans i les
ciutadanes de les Balears el coneixement sobre la Comunitat
Autònoma, el seu estatut i les institucions representatives.
c) Fomentar el caràcter lúdic i participatiu de la
commemoració".

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President.

El resultat de la votació ha estat: vots a favor, 6; vots en
contra, 9; abstencions, cap. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjat el primer punt.

Vol fer lectura del segon punt?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President.
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Punt número dos: "El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de la Comunitat Autònoma perquè a partir de 1997, en
compliment de la Constitució Espanyola i amb el respecte a tots
els ciutadans i ciutadanes de les Balears, que són iguals,
independentment de les seves creences religioses, se suprimeixi
la celebració de la missa del programa oficial dels actes
commemoratius".

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sr. President.

El resultat de la votació ha estat: vots a favor, 1; en contra,
9; abstencions, 5.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjat el segon punt.

Acabada la sessió, s'aixeca. Gràcies.
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