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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

Deman, en primer lloc, si es produeixen substitucions.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, Sr. President. Pere Sampol substitueix Ramon Orfila.

EL SR. PRESIDENT:

Cap més?

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, sobre la participació del Govern de la Comunitat
Autònoma en el grup de regions Imedoc i les seves funcions a
la Unió Europea (RGE núm. 4958/96).

En conseqüència, passam a tractar el punt únic del punt de
l'ordre del dia d'avui, relatiu a la compareixença número
4958/96, sol•licitada pel Govern de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears de l'hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda
per tal d'informar sobre la participació del Govern de la
Comunitat Autònoma en el grup de regions Imedoc i les seves
funcions en la Unió Europea. Agraïm la presència del conseller,
que ve acompanyat pel Sr. Jaume Payeras. En tot cas, el propi
conseller el podria presentar. Té la paraula per a la
compareixença. Gràcies.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Primerament faré el que m'ha recomanat el president, ens
acompanya el Sr. Jaume Payeras Alzina, membre de la
Secretaria Tècnica de l'Imedoc, qui segurament ens podrà
il•lustrar sobre aspectes o detalls que jo no pugui abraçar.

En primer lloc, he de donar les gràcies per haver acceptat
aquesta compareixença que vaig sol•licitar per explicar aquí les
actuacions que des del Govern balear es fan en relació amb el
Grup d'illes de la mediterrània occidental, Grup Imedoc. Esper
que a pesar de l'hora a què fem aquesta compareixença, els
sigui útil i grat conèixer aquestes actuacions. En qualsevol cas,
he de dir que estic encantat de ser en aquesta comissió, la raó
de la qual no és habitual a la conselleria en què ens movem, i
això ens dóna més món, conèixer més món, després de ser en
aquesta comissió.

Bé, el Grup d'illes de la mediterrània occidental es va crear
amb un acord el 9 de maig del 95, va suposar la posada en
marxa d'aquest grup, cosa que és una experiència de cooperació
interregional europea, que just començam a explorar, quant a
les seves possibilitats, i que creim que poden arribar a ser molt
interessants per a les tres illes.

Les dimensions de les illes de la mediterrània occidental
van dels aproximadament 5.000 quilòmetres de les Illes
Balears als 24.000 de Cerdenya, és a dir, quasi cinc vegades
més. La densitat de població és molt feble a Còrsega a causa
de l'alt nombre de combatents corsos que varen perdre la
vida a la II Guerra Mundial i de la immigració que la va
succeir, i en canvi, prou alta a les Balears. La població de
Còrsega és d'uns 250.000 habitants, la de Cerdenya,
d'1.600.000 habitants, la de les nostres illes, sobre 750.000
habitants. Còrsega i Cerdenya són bastant muntanyoses,
aquest fet ha condicionat molt especialment el caràcter i
l'economia corsa, fortament depenent del pastoreig en el
passat i amb grans problemes de transport interior encara
avui.

Una altra de les característiques comunes de Cerdenya
i de les Balears és la concentració progressiva de la població
al voltant de les capitals, cosa que, en canvi, a Còrsega, no
és així, pel fet de la dualitat de Bastia i Ajaccio, allà on la
població es troba encara bastant repartida al llarg del
territori.

L'estructura econòmica de les tres comunitats és similar,
en podem destacar el procés inflexible de terciarització que
s'observa a partir dels anys seixanta, sobretot a les Illes
Balears, però que no és menys fort, al contrari del que es
pensa, a Còrsega. Cerdenya és, en tot cas, l'illa on aquest
procés de substitució avança més lentament, en part atesa la
importància de l'activitat agrícola tradicional i la
potenciació de la indústria minera i pesant que en general
dugué a terme el Govern italià durant els anys setanta.

Jo crec que això ens pot situa més o menys en una
panoràmica sobre aquestes tres illes. Hauríem d'analitzar
què va suposar l'entrada del Govern espanyol en la
Comunitat Europea i el seu efecte sobre les relacions
intereuropees.

França i Itàlia, és a dir, Còrsega i Cerdenya, formen part
de la Comunitat Europea des de la seva creació el 1957.
Aquesta dada ens podria donar a entendre que les relacions
entre aquestes dues illes tan properes una de l'altra són
estretes, de fet, però, la seva pertinença a la Comunitat
només ha començat a produir efectes palpables en les seves
relacions des de fa poc, ja que les quatre llibertats bàsiques
que estableix el Tractat de Roma no s'han fet plenament
efectives fins ben entrada la dècada dels anys noranta. La
posada en marxa del mercat únic a partir del gener del 93 i
la creació de l'espai a Xenguen el maig d'aquest any han
suposat un canvi amb més incidència pràctica sobre els
ciutadans europeus que el produït l'any 57 amb el Tractat de
Roma. Les Illes Balears, que són europees des de 1995,
s'han hagut d'adaptar amb rapidesa a aquests canvis, les
conseqüències dels quals no sempre han estat positives per
a Balears. Tot i la curta experiència europea que han
acumulat les illes del Mediterrani occidental, podem parlar
ja de l'emprempta que aquesta pertinença ens està deixant.
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Mercat únic significa lliure competència a l'interior d'un
espai definit. Això és una manifestació aguditzada d'una
tendència mundial cap a la globalització econòmica que agreuja
els nostres problemes d'insularitat, és a dir, de barrera marítima
i de mercats locals petits que fan que els nostres productes o
mètodes de producció difícilment puguin competir amb els
occidentals, és el cas de l'agricultura i de la indústria, a causa
dels problemes que ocasiona la insularitat. Al mateix temps que
això succeeix en el terreny econòmic, en el polític s'observa una
altra tendència comuna, aquesta vegada, però, de signe
clarament positiu, es tracta de la profundització del procés
autonòmic fruit de la regionalització política progressiva dels
estats membres de la mateixa Unió Europea. La Unió Europea
no intervé en aquest procés de regionalització, que considera un
afer intern dels estats membres, però, per contra, la Unió està
fent un gran esforç per afavorir els intercanvis de tot tipus entre
les ciutats i les regions d'Europa. Els programes comunitaris
d'intercanvis d'experiències, PACTA, i de creació de xarxes de
cooperació interregionals, RESITE, i la iniciativa comunitària
Interec, són alguns dels exemples d'aquesta tasca. Gràcies, per
exemple, a la citada iniciativa comunitària, Còrsega i Cerdenya
estan duent a terme projectes d'infraestructura, medi ambient i
cooperació comercial, amb l'objectiu final d'unir encara més
aquestes illes separades per unes poques milles nàutiques.

Les regions europees han comprès perfectament els
avantatges que els pot suposar la cooperació interregional en
forma d'intercanvi d'experiències, presa de decisions conjuntes,
accions de lobby i fins i tot n'hi ha, com les Balears, que ja han
elaborat una estratègia d'actuació definida que els permeti
optimitzar les iniciatives que es duen a terme i posicionar-se
estratègicament en el concert europeu. Aquesta estratègia,
creim que passa, en tot cas, per Imedoc. El procés de
regionalització dels estats i la creació d'una Europa de les
regions és un procés que potser va començar a l'illa de
Cerdenya ja des de 1948, a les Illes Balears, des de 1983, i a
Còrsega, des de 1991. Disposen d'un estatut d'autonomia, això
sí, amb diferent grau de desenvolupament i de competències.

Cerdenya forma part de les regions d'estatut dit especial,
mentre que les Illes Balears accediren a l'autonomia per la via
de l'article 143 de la Constitució. No obstant això, en ambdós
casos són unes comunitats autònomes, són un règim
d'autonomia del qual es podria dir que és normal dins
l'estructura administrativa del seu país. Còrsega, en canvi, és
una excepció a l'organització tradicional del sistema centralista
francès, no hi ha cap altra regió francesa que disposi d'un
estatut especial com el de les característiques del cors.

Tots coneixem aquella teoria segons la qual el procés
paral•lel de construcció europea i de progressiva
descentralització política dels estats membres de la Unió està
debilitant el poder dels estats i ha de conduir necessàriament a
l'obertura d'una via de diàleg directa entre les regions i les
institucions comunitàries.

La Unió Europea, plenament conscient d'aquesta
evolució, va voler donar a la realitat regional europea una
dimensió institucional creant el comitè de les regions. Amb
aquesta iniciativa, la Unió no es planteja cap impuls a la
regionalització dels estats membres, matèria que considera
d'ordre intern als propis països comunitaris. Del que es
tracta és de crear un fòrum on siguin representades aquelles
entitats regionals creades pels estats membres que, pel seu
pes competencial o per la seva vocació europea, mereixen
ser associades al procés de construcció europea. Sembla que
en un futur pròxim el comitè de les regions prendrà part del
protagonisme que fins ara ha tengut l'Assemblea de les
Regions Europees, l'ARE, que, d'ara endavant, tindrà com
a única bandera l'acostament de les regions d'Europa a les
regions de països no membres; ara bé, perquè això sigui
així, la reforma del tractat de la Unió, prevista per a l'any
que ve, hauria de tenir en compte les modificacions que es
fan necessàries per tal de fer del comitè un òrgan plenament
representatiu de les regions europees, atès que, de moment,
ni el nombre de representants coincideix amb el de regions
existents ni tots els membres representen entitats de caràcter
regional; això, per tant, entenem que s'haurà de resoldre en
aquesta modificació del tractat.

Un altre dels elements que ens permeten ser optimistes
amb vista al reconeixement de la regió com a entitat a tenir
en compte en el procés de construcció europea és la inclusió
en el tractat del nou principi de subsidiarietat. Efectivament,
si interpretam extensivament el concepte d'estats membres
que cita l'article 3b del tractat, quan diu que la Comunitat
només actuarà en cas que no ho puguin fer eficaçment els
estats membres, si consideram que dins aquest concepte
d'estat s'hi inclouen les regions i els municipis, veurem que
ens trobam davant un reconeixement explícit al paper que
aquestes entitats tenen en el concert europeu. Així doncs, si
veiem que té importància aquesta participació a nivell
regional, dins la construcció d'Europa, ens hem de preguntar
perquè entenem que hi hem de participar, no només, però
també d'una forma important, a través del marc del grup
Imedoc.

El grup d'illes del Mediterrani occidental es va crear el
9 de maig del 95, ja ho hem dit abans. És una iniciativa del
Govern que es va començar a madurar a principis de l'any
93. Per als arqueòlegs queda la referència que hi ah en el
Butlletí balear d'economia de l'hivern de l'any 93. Al mateix
temps, és una demanda social que es va formular a través
d'articles d'opinió i a través fins i tot d'una resolució
d'aquest propi Parlament balear.
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És innegable que des de 1986, amb l'entrada d'Espany a la
Comunitat Europea, el marc de relacions polítiques i
econòmiques de Balears ha canviat substancialment. La cessió
d'una part important de la sobirania espanyola a les institucions
comunitàries ha fet que d'alguna manera quedés afectat el
sistema autonòmic espanyol, que establia un mecanisme de
distribució competencial clar entre l'Estat central i les
comunitats autònomes, i de la mateixa manera que s'havia fet
necessari establir vies de diàleg permanent entre les regions
espanyoles i el poder central (contactes bilaterals i conferències
sectorials), per poder resoldre conflictes o cooperar en aquells
temes d'interès mutu, d'alguna manera, respectant la Constitució
i els estatuts d'autonomia, les comunitats autònomes també hem
de poder incidir en aquells aspectes del procés de construcció
europea que les afecten. La reivindicació regional de tenir una
veu pròpia en els temes comunitaris, dirigida als estats
membres i a la Unió Europea, ha estat rebuda amb receptivitat
per part d'alguns governs i posteriorment per la mateixa Unió.
Així, pel que fa a la participació institucional de les regions en
el procés de construcció europea, el Tractat de Maastricht
institueix un comitè de les regions i, per altra banda, a l'Estat
espanyol es crea el 1993 la Conferencia para los asuntos
relacionados con las comunidades europeas. Fora de l'àmbit
exclusivament institucional, la jurisprudència dels estats
membres va reconeixent, això sí, a poc a poc, la capacitat de les
regions per establir contactes directes en les matèries de la seva
competència amb les institucions europees, és el que s'anomena
exercici exterior de les seves competències.

Tenint en compte aquest marc legal, les regions europees
s'han agrupat entorn de l'assemblea de les regions d'Europa, que
disposa de comissions de treball com la de les regions de l'arc
atlàntic. També, altres agrupacions, com la Conferència de les
regions perifèriques i marítimes, han començat a crear
organismes especialitzats per seguir de prop els esdeveniments,
a Balears van crear el Centre Balears Europa, i des de fa
relativament poc temps s'obren oficines regionals a Brussel•les
que actuen de facto coma representacions polítiques de la regió
davant les institucions comunitàries. Fins fa poc, però, ni les
Balears ni Còrsega ni Cerdenya, tot i tenir interessos en joc
importants en el tema comunitari, no havíem dissenyat una
estratègia d'actuació per defensar els punts de vista i per
exposar les seves idees respecte de les activitats
desenvolupades per la Unió. Mentrestant, Catalunya impulsa la
creació de l'euroregió Quatre motors d'Europa, Galícia s'integra
activament en l'única comissió de l'ARE que es demostra
operativa, la de l'arc atlàntic, l'ARE perd protagonisme amb la
creació del Comitè de les regions i la Comissió europea
impulsa la creació de xarxes de cooperació interregional en
temes específics, com per exemple la xarxa Coast, relativa a les
zones costaneres, d'aquesta, hem de dir que les Balears sí que
n'és membre.

La manca d'èxit de les agrupacions regionals de tipus
horitzontals com l'ARE o de les xarxes promogudes per la
Comissió europea en la promoció dels interessos estratègics de
es nostres illes ha estat precisament la causa que ha dut el
Govern balear a crear Imedoc amb els governs regionals de
Còrsega i Cerdenya. A través d'Imedoc, el Govern i la societat
balear podran fer arribar amb més eficàcia a les institucions
comunitàries els seus anhels i les seves iniciatives, que,
d'aquesta forma, passaren a ser anhels i iniciatives de tres illes
pertanyents a diferents estats membres de la Unió i amb
problemàtiques comunes.

Per què s'han triat aquestes regions i no d'altres? En
primer lloc, perquè són illes, i a més, són illes petites, tenen
dimensions, població i activitat econòmica similar a la
nostra; en segon lloc, perquè són properes i pertanyen a dos
estats membres diferents, veïns i importants; també s'ha
tengut en compte que disposen d'un cert grau d'autonomia
política; també perquè motius d'eficàcia i funcionalitat
aconsellen que els lobbyes regionals no tenguin molts
membres, sinó només aquells que comparteixen la voluntat
de treballar conjuntament i encara que potser no estigui
relacionat amb la seva operativitat immediata, sí que
hauríem de dir que el fet de compartir una històrica comuna
també ens fa més propers.

Imedoc és un acord de cooperació en tots aquells temes
que són de competència de les regions integrants del grup,
no hi ha cap tema exclòs, en principi, però lògicament s'han
definit alguns aspectes prioritaris, com són un tractament
específic per a la insularitat, el medi ambient, el turisme, les
telecomunicacions o la política comunitària. El tipus de
cooperació que fomenta Imedoc és el d'intercanvis
d'experiències entre diferents organitzacions i foment de la
cooperació econòmica, participació conjunta en programes
comunitaris, definició de posicions comunes sobre aspectes
de les polítiques comunitàries que afectin les illes de la
mediterrània occidental i totes aquelles activitats que es
consideri important desenvolupar en aquest marc.

Per aconseguir aquests objectius, Imedoc s'ha dotat d'un
reglament intern que crea els òrgans de treball del grup i
defineix les regles per a l'adopció d'acords; es tracta del
comitè de direcció, format pels presidents de les tres regions
i encarregat d'aprovar els grans trets d'actuació. En segon
lloc, tenim els grups de treball, que realitzen el treball de
cooperació, dit específicament, i en tercer lloc, de la
secretaria tècnica, encarregada d'assistir tècnicament als
altres òrgans de cooperació, als grups de treball, i d'impulsar
les actuacions d'aquests grups dins el marc Imedoc.

Quins són els problemes que té la cooperació
interregional? L'acord Imedoc és un acord voluntari entre
regions insulars, és a dir, no és cap imperatiu legal, de fet,
la cooperació interregional no precisa de cap acord com el
que han signat Còrsega, Balears i Cerdenya, Imedoc neix
precisament, però, del convenciment que perquè la
cooperació entre les illes sigui coherent es produeixi des
d'una visió europea i perquè també sigui eficaç, és a dir,
perquè serveixi per defensar uns interessos, és precís que
sigui el fruit no d'una actuació puntual, esporàdica,
conjuntural, sinó que sigui el fruit d'una reflexió i d'una
actuació coordinada dels respectius governs, al màxim
nivell, i de les respectives societats. Aquest diàleg
interregional no és fàcil, en alguns casos perquè poden
existir interessos contraposats o concurrents, com succeeix
en matèria turística; en d'altres, la dificultat es troba en el
diferent grau de maduració del procés autonòmic existent a
cadascuna de les regions del grup o de les àrees de
cooperació.
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En aquest sentit, i per superar les mancances detectades, les
Illes Balears han decidit exercir un paper de dinamització i
iniciativa constant que s'han mantengut més enllà del període
de durada de la seva presidència del comitè de direcció, que ha
estat des de maig del 95, des de la creació del grup, fins al
setembre del 96. És important destacar que els governs centrals
respectius no han posat cap impediment a la celebració de
l'acord i que s'ha deixat a la lliure voluntat de les parts el fet
d'associar o no la representació de l'Estat a la regió els treballs
de cooperació. Pensem, per exemple, que la Prefectura francesa
a Còrsega manté encara unes competències gens menyspreables
i, per tant, té un sentit positiu que els representants de l'Estat
estiguin en els grups de treball, no només per part dels òrgans
propis corsos, sinó també per part de la representació de l'Estat.
Tampoc les teòriques diferències polítiques entre els governs
regionals d'Imedoc han suposat entrebancs significatius per a la
creació del grup. Pel que fa a possibles interferències
polítiques, en tot cas, només es podria destacar únicament la
que provoquen les convocatòries electorals que a cada un dels
tres estats o de les regions respectives a vegades trenquen el
ritme de treball previst. La resta de problemes són d'índole
menor i referits, en tot cas, a qüestions administratives o
físiques, com la distància geogràfica, que dificulta els
encontres, la problemàtica d'establir un pressupost comú o la
diferència de llengües, que de moment s'ha superat amb la
utilització generalitzada del francès, sense que això suposi
excloure altra llengua de les oficials a cada una de les regions.

Com podríem fer un balanç d'activitats d'Imedoc? Cal
remarcar, quan parlam de resultats concrets, la dificultat que
suposa reunir i posar d'acord tres administracions regionals de
tres estats diferents. En aquest moment es pot dir que hi ha un
bon nivell d'entesa, de coordinació, de confiança mútua, i això
que de vegades es menysprea és, per al Govern, una base molt
sòlida per a l'èxit futur d'aquesta iniciativa. Des del 9 de maig
del 95 hi ha hagut quatre reunions del comitè de direcció, la
fundacional, a Palma; l'octubre del 95 passat a Ajacció; l'abril
de l'any passat, a Brussel•les, simultàniament a la inauguració
de la delegació del Centre Balears Europa a Brussel•les, i el
setembre, a Callari; les tres darreres ocasions han possibilitat la
reunió dels grups de treball que avui per avui s'han creat, que
són insularitat i desenvolupament regional, turisme i cultura,
transports i telecomunicacions, agricultura i pesca. S'ha
d'afegir, a aquests grups, la reunió de rectors de les quatre
universitats que va tenir lloc a la darrera cimera de Callari.

Una primera fita que es marcà el grup fou la de donar-se
a conèixer a Brussel•les, cosa que es produí amb èxit al
Parlament europeu el passat mes d'abril en presència del
llavors portaveu del Grup Popular europeu Sr. Matutes,
després comissari europeu, actual ministre d'Afers
Estrangers, davant del director general de Política Regional,
Eneko Landaburu, i d'unes tres-centes persones en
representació de les societats i administracions illenques, de
les representacions permanents dels tres estats membres i de
les institucions comunitàries. Durant la presidència a
Balears, els nostres empresaris han tengut l'oportunitat de
participar en fires empresarials a Còrsega i Cerdenya i, al
mateix temps, hem rebut la visita d'escoles de formació
professional de les dues illes i d'una delegació d'empresaris
i polítics del món del turisme. En aquest moment es prepara
una trobada empresarial del sector serveis i tecnologies
turístiques en la qual s'espera que participaran unes setanta
empreses de les tres illes, en el marc de la Fira
Tecnoturística 97; aquesta trobada estarà subvencionada per
la Direcció General 23 de la Comissió Europea, amb càrrec
al programa Enterprise.

Un dels objectius bàsics que persegueix Imedoc és veure
reconegut de forma institucional, és a dir, el Tractat de
Maastricht, el fet insular. Amb aquest objectiu, els tres
governs hem intercanviat informació sobre els nostres
respectius projectes de règim econòmic i fiscal especial i
hem elaborat una proposta de modificació d'un article del
tractat perquè existeixi una base jurídica que permeti
modular les polítiques comunitàries, quan s'entén que poden
tenir efectes discriminadors cap a les illes. Aquesta
proposta, que ja va ser presentada a l'anterior Govern central
i a la Comissió europea sense obtenir-ne majors resultats,
tot sia dit, ara es vol elevar als tres ministres d'Afers
Exteriors en una reunió conjunta amb els tres presidents
insulars que coordina la presidència corsa d'Imedoc. Per
últim, amb l'objectiu de fonamentar les nostres
reivindicacions en aquest tema, el Govern balear està
coordinant un estudi conjunt sobre els costos de la
insularitat, sobre els handicaps de la insularitat, en què
participaran experts de les tres regions. En definitiva, el que
es pretén és unificar un discurs únic a les tres regions, a
nivell europeu, a  nivell de cada un dels països.
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En el grup de treball, transports i telecomunicacions s'han
detectat sensibilitats i necessitats diferents pel que fa als
transports, mentre que en telecomunicacions es comparteixen
els objectius bàsics que promou el Govern balear i que tots els
presents ja coneixen. Recentment, per exemple, s'ha presentat
una proposta conjunta a la Comissió europea per crear a cada
un a de les tres regions un sistema únic i centralitzat
d'informació i atenció al ciutadà a través de les
telecomunicacions que es vol posar en marxa conjuntament.
Evidentment, entre tots estam tractant de trobar finançament
amb càrrec al programa Interec 2C per a aquest projecte, també
en l'àmbit del servei 112, en l'àmbit del centre d'emergències
que a Balears hem establert ja des de fa dos anys i que, entre
d'altres resultats immediats, hem aconseguit, apart de ser la
primera comunitat espanyola que té establert aquest servei
europeu, doncs, un dels resultats immediats que ens ha suposat
ha estat reduir a la meitat de l'any que menys hectàrees s'han
cremat, gràcies a la rapidesa de contestació que suposa la
introducció d'aquest servei. Aquestes comunitats han mostrat el
seu interès per conèixer el funcionament d'aquest servei i
d'intentar exportar el now how que nosaltres hem desenvolupat
aquí i en aquestes altres regions.

En el camp de la cultura i l'educació, s'ha posat en contacte
les quatre universitats existents a Imedoc i s'espera, amb vista
a un futur proper, un acord que permeti intercanviar estudiants
i professors de turisme, també finançat amb el programa
Erasmus. També s'ha impulsat amb èxit la participació de
instituts de les Illes Balears en el programa Comenius,
d'intercanvis amb escoles de Còrsega i Cerdenya. No ha tengut
tant d'èxit, en canvi, un projecte de cooperació tècnica entre els
museus de les tres illes, impulsat pel Museu de Còrsega, així
com un altre sobre les polítiques de recuperació de centres
històrics que s'havien presentat a unes convocatòries del
FEDER.

Encara que no s'hagi constituït un grup de treball ad hoc en
els temes relacionats amb recursos naturals i medi ambient, s'hi
ha avançat prou, de forma que s'han presentat projectes
conjunts a la iniciativa comunitària Interec 2C en matèria
d'ordenació territorial, en l'àmbit d'elaborar les directrius
d'ordenació territorial.

També en l'àmbit dels recursos hídrics hi ha un projecte
pilot per evitar la intrusió marina en els aqüífers costaners. I
quant a espais naturals, hi ha un projecte de creació d'un centre
d'interpretació a una futura reserva marina.

En matèria d'agricultura i pesca s'han assenyalat problemes
comuns, com la incidència de la PAC sobre les agricultures
insulars o els problemes de gestió de les pesqueres de les illes.
Cal dir aquí que Balears ha fet propostes en matèria d'estudis a
presentar a la comissió sobre la regulació de la  pesca esportiva
i la de la llagosta, que encara no s'ha elevat a Brussel•les.

Còrsega i Cerdenya estan molt interessades en fórmules de
promoció conjunta del sector dels productes transformats
agraris. En aquest moment s'està a l'espera que es concreti una
proposta corsa sobre el tema.

Pel que fa a la política mediterrània, els nostres amics sards
s'han compromès a estudiar les vies de participació d'Imedoc en
la nova política mediterrània dissenyada des de Brussel•les,
encara que, sent realistes, les tres parts han constatat que el
protagonisme en aquest terreny no correspon a les
administracions, sinó més a viat a la societat civil i, molt
concretament, al sector empresarial i financer; no obstant això,
estudiarem la forma de promoure que aquests sectors puguin
participar en aquests programes.

Un dels temes que hi ha en perspectiva en aquest
moment és coordinar de forma eficaç es nostres respectives
representacions a Brussel•les.

Cal no oblidar finalment que Imedoc ha servit per
estrènyer cada vegada més els lligams humans entre les
nostres regions. En aquest  sentit, les secretaries tècniques
del grup estan funcionant com a autèntiques ambaixades, no
només dels governs, sinó de les pròpies societats, i estan
contribuint d'aquesta manera a incrementar els intercanvis
d'informació i la participació de persones, associacions o
institucions de les altres illes en activitats organitzades a
nivell local, com esdeveniments esportius, culturals,
seminaris, viatges, etc.

En definitiva, si hem de fer conclusions, les Illes
Balears, per la seva dimensió geopolítica, no poden aspirar
a defensar en solitari els seus interessos davant Brussel•les,
menys si ho volen fer amb eficàcia, evidentment que poden
aspirar a fer-ho, però no amb eficàcia, i aquesta jo crec que
és una reflexió que no tan sols val en l'àmbit europeu. La
defensa dels nostres interessos a vegades es troba
dificultada per la nostra situació econòmica benestant, però
tampoc no ens podem resignar, ateses les nostres
particularitats insulars, a jugar un paper secundari ni en el
marc de la nova Europa de les regions ni en el de l'arc
mediterrani, que ja compta amb potències polítiques o
econòmiques, com la Toscana, Provença-Côte d'Azur o
Catalunya. Imedoc, en aquest sentit, constitueix una eina de
treball imprescindible per objectivitzar els problemes de les
Illes Balears sobre els quals Brussel•les té competències i
per coordinar esforços en els projectes que ens interessen
mútuament. Imedoc no tanca, en absolut, altres opcions de
col•laboració amb regions amb què ens uneixen vincles
històrics i culturals ni amb les regions del centre i nord
d'Europa, amb les quals volem potenciar els intercanvis
econòmics, jo diria que ben al contrari, el que fa és enriquir
aquestes possibilitats de cooperació. Es tracta simplement
d'una opció estratègica en el marc de la Unió Europea i per
a temes comunitaris, a pesar d'això, estic convençut
impregnarà altres camps i pot arribar a conformar un àmbit
de relació humana i cultural de gran interès, que, per altra
banda, ens ha de permetre retrobar part de la nostra història
com a poble del Mediterrani i part de la nostra identitat com
a poble. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Després d'aquesta interessant, detallada i documentada
intervenció, procediria  a la suspensió de la sessió, encara
que, si els portaveus hi estan d'acord, continuaríem amb les
intervencions dels grups. D'acord?

Bé, en primer lloc, té la paraula el Sr. Pascual pel Grup
Parlamentari Mixt, qui hi renuncia.

Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, el Sr. Portella té la paraula.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Voldria començar contant-li una
anècdota. No sé si n'estarà vostè assabentat, però durant  aquest
any l'Institut Joan Ramis, de Maó, i instituts de Còrsega i
Cerdenya elaboren un projecte comú de programa de ciències
naturals, vull dir que a vegades els governs van a un ritme i les
societats van a un altre, i encara que sigui anecdòtic, jo no sé la
participació del Govern en aquest projecte concret d'uns
instituts que es posen d'acord, estaven queixosos, li ho puc dir,
estaven queixosos, aquests responsables, els quals opten també
a ajudes europees per fer aquest treball. L'exposició que vostè
ens ha fet ha estat més de caràcter institucional, no tant de
caràcter concret, però he cregut oportú començar per aquí. Li
he de dir també que és la primera compareixença en la qual ens
explica la qüestió de l'Imedoc, per tant, des del nostre grup, per
la poca experiència d'aquesta estratègia del Govern, és difícil
avaluar-la en profunditat i, per tant, les opinions que donem són
esborranys d'opinió i, en cap cas, no són opinions exclusives,
que quedi clar.

És clar que, a més, aquest procés es dóna quan vivim un
procés que és clar a tots els estats, els estats, per una banda,
perden poder cap a Europa i, per una altra, els estats centrals
perden poder central cap a les comunitats autònomes. Hi ha una
transformació dels òrgans de poder en els estats, i açò té molt
a veure a l'hora de conformar quina Europa volem, n'hi ha
moltes qualificacions, des de l'Europa dels mercaders, com en
solem dir Esquerra Unida, fins l'Europa de les regions, l'Europa
dels pobles, l'Europa de les nacions; cada opció té una
concepció de l'Europa que vol, i vostè ha dit bé que l'Europa de
les regions o el fet regional (...) d'Europa és un fet, en aquest
moment encara, secundari, complementari o residual, i em sap
greu, perquè el president de la Comissió de les regions era un
company nostre, el Sr. Antoni Gutiérrez Díaz, que hi va ser
molts d'anys, va ser un impulsor de l'Europa de les regions dins
Europa, i, a pesar dels seus esforços, encara és molt difícil que
el fet regional tengui pes a l'hora de les decisions europees, no
té cap pes, per tant, té aquest component de grup de pressió, de
grup d'opinió, davant Europa.

També li volia comentar, a l'hora de prioritzar aquesta unió
estratègica amb Còrsega i Cerdenya, que vostè ha dit que s'ha
prioritzar perquè som illes d'un mateix tamany, que compartim
el Mediterrani occidental, però, és clar, hi ha altres elements
que podríem prioritzar, d'estratègies o d'unions; segurament en
té notícia, hi ha la xarxa Ecoislands a Europa, que són illes que
s ' u n e i x e n  p e r q u è  c o m p a r t e i x e n  p r o j e c t e s
d'ecodesenvolupament, hi ha illes gregues, italianes, franceses,
espanyoles -de Canàries, justament-, del nord; en aquesta xarxa
d'Ecoislands el Govern balear no hi participa, no hi té... Hi ha
la xarxa Inet, d'illes d'energia neta, que són totes les de l'arc
d'Anglaterra, de Gran Bretanya i de la costa atlàntica francesa,
que també és una xarxa que funciona davant Europa, que té un
pes davant Europa amb projectes d'energies netes. Hi ha també
una altra xarxa, que són les illes del nord, que van fer aquest
estiu un memoràndum de greuges, per dir-ho de qualque
manera, davant els propis governs d'Alemanya, Dinamarca,
Suècia, Noruega, i que aquest memoràndum de greuges
insulars, que és un poc que té la idea per a Imedoc, que aquests
greuges..., el fet insular, els costos insulars, davant Europa, que
tan ha aportat davant Europa, o sigui, que hi ha moviments que
s'han donat, i nosaltres hem triat un moviment amb Còrsega i
Cerdenya, quan sembla que, per altres circumstàncies, no seria
descabdellat pensat en un altre tipus d'unió amb altres regions.

Hi ha una altra qüestió, que són les illes reserva de biosfera,
que també tenen la pròpia xarxa just començada, a nivell
d'Europa, per dur davant Europa reivindicacions, programes
comuns. Sap que a Balears hi ha una illa que ha estat
declarada reserva de biosfera, per tant, encara que només
sigui una part de la Comunitat, té aquesta importància, i jo
crec que el Govern balear, a pesar que el protagonisme hagi
de ser de la pròpia illa de Menorca, també s'ha implicar en
aquest tipus de política. Li dic açò perquè ho connectaré
amb el Centre Balears Europa. Jo li diré que Menorca, com
a reserva de biosfera, l'any que ve fa una trobada així mateix
internacional del fet insular; a Menorca, el mes d'abril, s'hi
esperen 200 representants del món acadèmic i institucional.

Bé, per tractar davant Europa les ajudes europees a
aquest programa, no ho va fer a través del Centre Balears
Europa, que sembla que seria el més lògic, ja que el pagam,
que fos el vincle, sinó a través d'un lobby privat. Jo crec que
no està bé que aquestes coses siguin així, que ja que hi ha
una institució que s'encarrega d'açò, que compleixi amb açò
i que no hàgim de contractar estudis o propostes a
organismes privats o semiprivats davant Europa; és un fet
que no entra dins el tema Imedoc, però m'agradat referir-
m'hi, ja que tocava la qüestió del Centre Balears Europa, al
qual vostè ha fet referència.

I la principal incògnita a l'hora d'establir polítiques amb
vista a Europa o polítiques mediterrànies, sembla que el
Govern dóna més importància, més prioritat, a l'estratègia
Còrsega-Cerdenya-Balears, que a pesar que vostè digui que
els pobles s'interelacionen, potser açò sigui un desig o una
il•lusió, però les societats d'aquestes tres illes són societats
que es desconeixen entre si i serà molt difícil obrir un
procés de coneixement de les societats respectives. Fins ara
només és un muntatge institucional i econòmic, i poca cosa
més; si hi ha un propòsit de..., jo ho trob difícil, la veritat.

Però no s'ha optat pel que era la idea d'arc mediterrani.
Catalunya, València, Marsella o el Golf de Lleó, que
semblaven que davant Europa era una regió, una regió
econòmica, amb molta més capacitat d'incidència davant
Europa, amb molta més capacitat d'actuació, no hi hauria
(...) insular, de l mateixa manera que és en aquest, però hi
hauria el fet econòmic d'aquest arc mediterrani, que forma
part de comunitats que són històricament semblants,
humanament semblants, econòmicament semblants, amb
problemes i qüestions comuns que poden aportar davant
Europa. Potser seria més prioritària aquesta línia d'actuació.
Li dic açò perquè també jo encara esper que el Govern
balear tengui alguna actitud, nosaltres ja presentarem una
proposició no de llei a aquest respecte, però que tengui una
actitud davant la creació de l'Institut català per a la
mediterrània. Nosaltres aquí mantenim un Institut balear
d'estudis baleàrics intro, d'estudis cap a nosaltres, però cap
a l'exterior, no, en canvi, a Catalunya s'ha optat per
transformar un institut d'estudis en un institut català per a la
mediterrània, d'estudis cap a la mediterrània i, sobretot, cap
al Magrib, cap al nord de la mediterrània, i des d'aquí no hi
ha hagut cap iniciativa en aquest sentit, iniciativa de tipus
cultural, d'investigació, de relació amb els països del nord
de la mediterrània. Són qüestions, a vegades sembla que
prioritzam temes en concret i en deixam altres oblidats que
potser tenguessin la seva importància i on les Illes Balears,
per la seva situació geogràfica central a la mediterrània
occidental, tendrien un pes a jugar molt important i
específic, i en aquest sentit...
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i també, quant a les oficines regionals, tornant un poc..., salt
d'una banda a una altra, és que he agafat apunts molt poc
ordenats, no tenia un guió i, per tant, salt d'una banda a una
altra. El tema de Centre Balears Europa com una oficina d'acció
davant Brussel•les, jo li he explicat alguns inconvenients o
algunes qüestions que han passat, però a l'hora d'estalviar
esforços i rendibilitzar inversions, no sé com és que no s'ha
plantejat tampoc fer oficines conjuntes d'aquests tres països,
País valencià, Catalunya i Balears, davant Europa. Nosaltres ho
hem plantejat en els nostres grups parlamentaris d'aquestes
comunitats i la receptivitat era important i era bona. No sé si
s'ha introduït el tema en les reunions que hi ha, paral•leles, si
s'ha avançat a parlar d'aquest tema, d'aquestes possibilitats, a
l'hora de rendibilitzar esforços. El president d'aquesta comunitat
parlava que, a la pròxima reunió amb el Govern de Catalunya
aquesta primavera o aquest hivern del 97, s'hi parlarà d'aprofitar
les oficines comercials catalanes a l'exterior, a Europa; per tant,
aprofitar també oficines davant Europa que poden donar serveis
comuns, tal vegada seria interessant per rendibilitzar esforços.

I després, també només una observació que no té gaire
importància, però que nosaltres la té, quan es parla de les
feines, de les tasques, del Centre Balears Europa amb vista a
Europa o quan es parla de l'Imedoc i dels objectius prevists,
sempre se sol repetir, ho trob molt bé, les trobades d'empresaris,
les relacions dels empresaris amb programes europeus, la
relació dels empresaris entre si, ho trob molt bé, però mai, mai,
a cap comunicació, no he trobat interès a posar en relació els
sindicats o representants dels treballadors, per rallar de les
condicions laborals, de les condicions salarials, el món
econòmic des del punt de vista dels treballadors, i és un tema
que em preocupa perquè sempre que el president Jaume Matas
parla d'Europa o parla de l'Imedoc, ara que vostè n'ha parlat,
sempre ens parla de la importància del fet empresarial, no l'hi
negaré, però és que ni tan sols es parla de la possibilitat de
posar en contacte les organitzacions sindicals, perquè estam
creant organismes o sistemes, instruments de comunicació
empresarial europeus, però estam evitant sistemes
d'organització sindical europeus, perquè m'entengui, açò no..

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller?

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Portella, moltes gràcies per les seves apreciacions i per la
seva atenció.

Respecte del problema que m'explicava vostè de l'instut
Joan Ramis, no conec quin és aquest problema, però el Sr.
Payeras, si de cas després, li'n donarà els detalls que li pugui
donar.

Bé, ha dit que no tenen una opinió definitiva sobre el
tema Imedoc, em sembla molt bé, em sembla un acte de
sinceritat i, en aquest sentit, vull correspondre'l dient que el
Govern també porta un any fent funcionar l'Imedoc i, per
tant, el camí el fem caminant, no sabem on ens portarà això,
potser no ens porti enlloc i potser sí ens porta a un lloc
interessant i quedem satisfets d'haver recorregut aquest
camí. El camí es fa caminant, ja veurem on sortim. Suposo
que tots acabarem tenint idees més definitives a mesura que
hi caminem. Per tant, no es penedeixi de tenir esborranys
d'opinió perquè tots en tenim, d'esborranys d'opinió en
relació amb aquest tema.

Hi ha un tema que sí que m'agradaria debatre amb vostè,
debatre'l, aclarir-lo o matisar-lo, que és que vostè parla
sempre de prioritzar aquesta unió envers d'altres unions. Jo
crec que s'hi dediquen recursos, es tracta d'actuar en aquest
sentit, perquè es veu que hi ha unes situacions comunes en
matèria d'insularitat, de reclamar un tractament específic per
a la insularitat, no només pel fet del subdesenvolupament,
que seria propi de les altres dues illes, les quals ja tenen un
tractament específic per al seu desenvolupament, sinó un
tractament específic que contempli la problemàtica de la
insularitat, que la contempli a unes illes de les quals
realment no es contempla ni a nivell europeu ni a nivell
nacional, a nivell europeu i a nivell nacional es contemplen
uns règims especials per a les illes ultraperifèriques, però no
existeix un règim especial per a les illes properes al
continent. Igualment, tampoc no existeix un tractament
diferenciat..., no és el mateix una illa com Sicília, amb sis
milions d'habitants, Irlanda o Gran Bretanya, evidentment,
que les illes petites, que tenen un pes demogràfic petit,
perquè això deriva en un pes polític petit en els estats dels
quals són membres, això es transforma, així mateix, en uns
mercats locals petits que no donen espai perquè les
empreses puguin créixer i tenir una massa crítica suficient
per poder créixer cap a la resta de continent, cosa que és
especialment greu en un món que cada vegada més camina
cap a la globalització econòmica, on les empreses cada
vegada més treballen per tot el món o per espais cada
vegada més amplis, i això en un territori petit com el de les
nostres illes, i en aquest sentit, encara que l'espai físic sigui
gran tant a Còrsega com a Cerdenya, l'espai demogràfic és
petit, no dóna lloc a grans mercats. Per tant, creiem que
tenim unes problemàtiques de caràcter econòmic comunes,
tenim una localització geogràfica comuna, això determina
unes problemàtiques derivades del clima, derivades de la
nostra situació geogràfica, que són comunes, i a part tenim
una històrica comuna, que quan ens trobem, la descobrim,
moltes vegades pensem que no tenim res a veure ni amb
Còrsega ni amb Cerdenya, en canvi, quan comencem a
parlar, ens adonem que sí que hi ha moltes coses en comú
i que les trobem en la llengua, tothom,tant corsos com sards
tenen un dialecte propi, segurament menys normalitzat que
en el cas de les Balears, i veiem que en aquests dialectes hi
han unes paraules comunes amb el català que ens donen una
clara identificació que tenim moltes coses en comú a la
nostra història, la història, a més, ho demostra.
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Per tant, jo crec que en aquest marc hi ha molts d'elements
comuns, cosa que no significa que no tinguem elements comuns
o interessos comuns en altres marcs de col•laboració, com totes
les xarxes que vostè ha assenyalat, a Europa n'hi han, jo crec
que mils, de xarxes, i evidentment no podem aspirar a estar
representats a totes, hem d'elegir quines són les que més ens
interessen i, a vegades, la participació en una xarxa és purament
conjuntural, s'hi participa per un tema en concret i es desapareix
després. 

A més, en l'àmbit d'Imedoc, jo li diria que hi ha una voluntat
que la cooperació dins el marc d'Imedoc sigui en arcs
concèntrics, o sigui, considerem que hi ha d'haver un primer
nucli de cooperació, que és el format per les tres illes, però que
després hi ha d'ahver un segon cercle, que són, tal vegada, les
illes de la mediterrània o el conjunt d'illes de la mediterrània,
en aquest sentit Sicília ha demanat repetides vegades entrar a
l'Imedoc, i bé, sense dir que no, el que es diu és que es vol
definir una forma de participació de l'illa de Sicília en el quadre
dels treballs d'Imedoc, però entenem que hi ha elements
diferencials entre Sicília i les altres illes, la dimensió
demogràfica de Sicília fa que les problemàtiques siguin bastant
diferents, a més, això desequilibraria demogràficament i
políticament el pes d'Imedoc en favor de les illes italianes i de
l'illa de Sicília en particular. Evidentment, ens plantejam
ampliar el nivell de cooperació al conjunt d'illes europees, en
aquest sentit, amb les Illes Canàries hem tengut contactes,
tenim marc de cooperació amb les Illes Canàries i amb el
Govern canari perquè el lobby europeu que volem fer a Imedoc,
entenem que l'hem de fer també a nivell nacional, a nivell
estatal, amb les Illes Canàries, i hem de reclamar uns
tractaments específics en les problemàtiques insulars, i a
Espanya ho hem de fer conjuntament amb les Illes Canàries. en
aquest sentit, hi han hagut contactes, evidentment no s'han
institucionalitzat en un marc, amb un grup específic lobby, però
la cooperació no necessita, com hem dit abans, de la creació
d'un marc institucional, en aquest cas hem considerat que era
oportú crear-lo, però no és requisit necessari.

Bé, després ha fet algunes altres consideracions cap a la
possibilitat d'ampliar els contactes socials. Bé, jo li diria que
els contactes en aquest marc tenen les seves dificultats per
la distància, per la llengua i per les possibilitats de finançar
aquests marcs, aquests contactes; per tant, en la mesura que
el que fem és estimular el comerç, la indústria, l'intercanvi
d'idees en l'àmbit empresarial, estam trobant un finançament
privat en aquesta col•laboració. el que volem és reduir de la
butxaca dels ciutadans per finançar aquesta cooperació, el
que volem és estimular la cooperació empresarial, perquè,
en definitiva, si hi han empresaris que hi volen cooperar, és
perquè veuen forma de finançar aquesta cooperació. Per
tant, entenem que és la forma més econòmica i, a més, la
més efectiva per consolidar a mig i a llarg termini aquesta
cooperació interregional.

Per altra banda, ha fet una sèrie de consideracions en
relació amb el Centre Balears Europa. Efectivament, aquest
no és un debat sobre el Centre Balears Europa, però també
és cert que el Centre Balears Europa està identificat amb la
tasca d'Imedoc, per tant, em sembla correcte que vostè faci
apreciacions en aquest àmbit. Vostè diu que no sé
exactament... He perdut el detall, però que en un cas
determinat que es va demanar finançament a la Comissió
europea, es va utilitzar un lobby privat en lloc del Centre
Balears Europa. Bé, això ha passat, passa i passarà, és
normal, els lobbyes privats, si existeixen, és perquè tenen un
mercat, perquè donen unes prestacions determinades i si
algú prefereix treballar a través d'un lobby privat en comptes
de treballar a través del Centre Balears Europa, està en el
seu dret absolut. Per altra banda, hem de dir que el Centre
Balears Europa no és tant un lobby, és una plataforma
logística per facilitar informació, documentació i que, en
alguns moments, tal vegada, pugui fer feines de lobby, però
que la seva especialització no és actuar com un lobby, els
lobbyes són normalment..., han de ser molt especialitzats, no
existeixen lobbyes de caràcter general, el que existeixen són
interessos determinats, que en un moment determinat es fan
coses. En aquest sentit, el Centre Balears Europa pot actuar
com a suport de qualsevol lobby que defensi interessos de la
societat balear.
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Entenc també que hi ha consultors especialitzats en la
presentació de projectes europeus, i el Centre Balears Europa
tampoc no pot fer la competència a aquests consultors privats
que es dediquen a prestar aquests serveis. Per altra banda, a
vegades, no sé si afortunadament o dissortadament, jo crec que
dissortadament, a la Unió Europea influeix molt més la
coneixença, la confiança que hi ha per part dels funcionaris o
per part de determinades autoritats europees en determinades
persones, en determinats professionals, que el fet que algú amb
uns interessos molt lloables, amb una documentació i amb una
preparació extraordinària, però que és absolutament desconegut
a Europa, a Brussel•les, el fet que es presenti un lobby particular
que coneix fulanito, menganito y zutanito i que es pensa en un
moment determinat que si es contracta amb aquest consultor hi
ha més possibilitats que això prosperi que no si es contracta
amb un altre, probablement hi ha raons per no utilitzar el Centre
Balears Europa en algun moment, de fet, nosaltres mateixos,
des del Govern, alguna vegada hem considerat que era més
oportú utilitzar un consultor determinat, per raons a vegades
difícils d'explicar, difícils d'explicar perquè es basen moltes
vegades en qüestions absolutament immaterials, el percentatge
d'èxit que té aquest senyor és anormalment elevat i, per tant,
qualque cosa hi haurà. Bé, doncs, en aquest sentit, dic que a les
col•laboracions amb Catalunya, València, les Illes Balears i la
totalitat de les regions espanyoles, evidentment, estam no
oberts, sinó obertíssims, i tant és així que no li estic parlant de
voluntats, sinó de fets passats; hi han hagut col•laboracions, hi
ha col•laboracions amb el Centre Català Proeuropa i amb altres
organitzacions que treballen a l'àmbit europeu d'altres
comunitats autònomes.

I jo crec que amb això he contestat la major part dels seus
comentaris.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, té la paraula...
Molt bé.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Hi faltaven unes precisions sobre el tema de l'institut...

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Payeras, si és possible, pel temps més
breu possible.

EL SR. MEMBRE DE LA SECRETARIA TÈCNICA
D'IMEDOC (Jaume Payeras): 

Sí, volia aclarir una sèrie d'aspectes concrets. En concret,
referit al programa Comenius, d'intercanvi entre instituts,
nosaltres ho hem vehiculat, en col•laboració amb els centres de
professors de Balears i el Ministeri d'Educació i Ciència,
concretament ho vaig fer jo, cec que varen ser dues o tres
demandes d'instituts de Balears i unes tres ofertes que vàrem
rebre, concretament de Cerdenya, i ho hem fet molt
gustosament, fins i tot amb tota l'estima que hem pogut.

Quant a xarxes de cooperació d'illes i no d'illes, n'hi ha
centenars, com ha dit el conseller, i jo crec que és necessari
que estiguem en aquelles que realment presenten interès,
però també s'ha de prioritzar, com ha dit el conseller; jo crec
que l'opció aquesta d'Imedoc, en principi, sembla una de les
més interessants.

Pel que fa a l'arc mediterrani espanyol, jo volia dir que
l'arc mediterrani espanyol o europeu és una teoria, realment
és una cosa molt teòrica, no té cos, no té presència física, en
canvi, Imedoc sí que en té, és a dir, és palpable, és un grup
actiu, amb unes estructures concretes. En aquest sentit,
parlar d'això, jo crec que queda una mica...

Quant a l'Institut Català de la Mediterrània, hi ha
relacions personals i de treball amb el Centre Balears
Europa, que col•labora amb l'Institut Català de la
Mediterrània cada vegada que se'ns demana i quan es
considera oportú.

Respecte a la creació d'una oficina conjunta a
Brussel•les amb els Països Catalans, s'ha de dir que el
Centre Balears Europa té un conveni de col•laboració amb
el Patronat Català Proeuropa, i no només un conveni de
col•laboració, sinó que realment hi ha una col•laboració
fluïda no només des de la seu central a Barcelona amb la
seu del centre a Palma, sinó de les oficines de Brussel•les
d'ambdues entitats.

Pel que fa als contactes de tipus social, més enllà de
contactes de tipus governamental, hem de dir que els
sindicats sards i corsos tenen uns contactes, que els han
iniciat fa poc, que des del centre se'ls va facilitar les adreces
dels sindicats de Balears, i no sabem si s'ha pres qualque
tipus d'iniciativa en aquest sentit, i per il•lustrar altres
actuacions en d'altres terrenys, podem dir que la feina de la
secretaria tècnica d'Imedoc (...) Centre Balears Europa, ha
col•laborat en jornades culinàries que s'han fet a Còrsega, en
les quals han participat xefs de Balears, és a dir, que els
contactes poden arribar al nivell que se'ns demani i en què
la secretaria tècnica pugui participar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Payeras. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair les explicacions del
Sr. Rami i del Sr. Payeras. Sincerament, pens que ha estat
una compareixença prou interessant.

Per il•lustrar l'interés que ens mereix el tema, ara parlaré
de memòria, però crec que a principi de legislatura passada,
el nostre grup ja va presentar una proposició no de llei on
s'instava a establir relacions amb les illes de la mediterrània
occidental; al final, aquella proposició es va poder
canalitzar a través de la Mesa del Parlament amb uns
resultats molt dèbils en un principi, que veig, i me'n
congratul, que vagin cristal•litzant. No dic això per atribuir-
me cap mèrit, sinó com a exemple de l'interès del nostre
grup per aquest tema.
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Dit això, em permetré fer una altra afirmació, és ja a partir
d'uns comentaris que ha fet el Sr. Portella sobre l'arc
mediterrani. La regió de l'arc mediterrani, per al nostre grup, és
la nostra regió natural per cultura, per història, per un model
econòmic basat, cada dia més, en el turisme, una estructura
comercial similar, un sistema productiu agrícola i ramader molt
semblant. El que passa és que hi ha una espècie d'autocensura
política que impedeix un establiment de relacions més a les
clares entre Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i el
Rosselló o Catalunya nord dins l'Estat francès. Jo, sincerament,
pens que aquesta regió s'ha d'impulsar per molts factors, per
motius històrics, culturals, econòmics i polítics. Crec que hem
d'anar..., en definitiva, s'ha utilitzat l'expressió "arc mediterrani"
com un eufemisme per no utilitzar altres noms proscrits. Jo crec
que les regions de parla catalana ha d'ocupar un lloc comú dins
l'Europa de les regions, l'Europa dels pobles, l'Europa de les
nacions com es vulgui dir. 

Contràriament, quan es parlava al principi de mantenir
relacions amb les illes mediterrànies occidentals, encara ara,
s'ha sentit alguna veu que deia que no teníem res en comú. Una
vegada fet l'apartat anterior, situar quin seria el nostre desig,
nosaltres pensam que sí, que pot ser un segon marc de relació
molt important. En aquests moments, tal vegada, més fàcil
d'explorar perquè no hi ha aquests tabús polítics que ens
impedeixen mantenir una relació fluïda, estable, clara. Jo crec
que aquestes relacions es poden plasmar en el fet territorial, el
fet insular. Les illes són, cada illa, segurament amb les
distincions que tenim i les diferències que tenim, en tenim
moltes, però cada illa és un petit món en miniatura. Alteracions
d'aquest món, que possiblement són innòcues, o passen
inavertides a un territori continental, podem ser realment
traumàtiques dins aquest petit món insular, dins aquest mosaic
territorial i econòmic. És a dir, jo crec que l'objectiu bàsic, que
tenim en aquests moments dins Europa, és fer entendre un
concepte. De la manera que pareix que Europa econòmicament
tendeix a especialitzar regions en determinats sistemes
productius, no és bo que territoris insulars tenguin una
excessiva especialització, que tenguin un monoconreu
econòmic. Per exemple, no és bona una excessiva dependència
o una dependència absoluta del sector turístic, és necessari
diversificar un poc l'economia. Evidentment, dins aquest
concepte de petits mons, és necessari mantenir tota l'estructura
productiva i tots els sectors productius, si bé sempre un serà el
gran motor de l'economia, en aquests moments,
afortunadament, és el turisme perquè encara és una activitat,
des del punt de vista medi ambiental, no tan exigent.

Per tant, les illes són sistemes fràgils. Aquí hi ha un
concepte bàsic per començar a mentalitzar a Europa que les
illes, encara que, com en el cas de les Illes Balears, tenguin
una renda per càpita elevada i un producte interior brut i
pareixi que no hi ha problemes econòmics, hi ha una sèrie
de problemes, fins i tot econòmics, o especialment d'una
renda molt mal distribuïda, precisament per aquests grans
desequilibris econòmics que s'estan produint entre els
distints sectors. Hi ha problemes medi ambientals
importants, hi ha problemes d'escassesa de recursos
naturals, no parlem del territori, aigua, energia, etc. Hi ha
unes necessitats de mantenir una cultura, llengua, un
patrimoni cultural, artístic, etc. Per tant, aquí compartim, en
gran part, l'exposició que han fet, creim que és una primera
presa de contacte i no podem arribar més enfora, més que
aquest intercanvi que podem tenir de concepció del que han
de ser les relacions cosa que crec que és enriquidora en
aquest moment. A partir d'ara, el que demanaríem és que
puntualment trametés informació als grups parlamentaris
sobre els projectes que es presenten, pressuposts, amb la
intenció, -hi pot haver la intenció legítima de fiscalitzar el
Govern-, però amb la intenció bàsica d'ajudar a difondre les
iniciatives i tots aportar el nostre gra d'arena dins els nostres
cercles d'influències. És a dir, divulgar les possibilitats que
ofereix l'Imedoc. Puntualment, també anar passant comptes
dels resultats que s'estan obtenint, si n'obtenen, cosa que
nosaltres no dubtam.

Per resumir, donam el nostre suport a aquesta iniciativa.
Crec que hem d'esperar que fructifiqui més. Una segona
qüestió és no perdre de vista la nostra regió natural i (...) a
actuar amb valentia i, si és necessari, arrossegui altres que,
tal vegada, perquè no els acusin d'intervencionisme no fan
les passes que haurien de fer, però no dubtam que els
seguiran si vostès els conviden a estirar d'aquest carro.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Per contestar, té la paraula
l'hble. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Moltes gràcies. Li don les gràcies per la seva intervenció
que em sembla molt positiva, m'aporta alguns elements que
desconeixia que em semblen enriquidors, i sobretot
esperançadors. Són esperançadors perquè el sistema de
debat dins aquest parlament suposa un veritable intercanvi
d'idees. Si la iniciativa de l'Imedoc que va sortir d'una
proposició del PSM, que després va agafar el Govern i l'ha
duita endavant, estic molt més satisfet que si hagués estat
una iniciativa que surt del Partit Popular perquè això suposa
que, efectivament, ens enriquim en aquests intercanvis
d'idees que es plantegen cada dia aquí, en el Parlament, i
que això serveix per alguna cosa.
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Estic totalment d'acord amb vostè, no són excloents els
àmbits de cooperació a l'arc mediterrani, o si vol dir països
catalans no tenc cap reparo en acceptar aquest tema, o països de
parla catalana o com els vulguem dir. L'arc mediterrani és un
concepte que té un àmbit geogràfic més ampli que el de la parla
catalana. Aquí s'inclou, pràcticament, tota la costa mediterrània
espanyola, des d'Andalusia fins a Girona, la costa francesa i
part de la italiana. Dins aquest concepte de l'arc mediterrani,
doncs, moltes vegades també s'inclouen les tres illes que
formen el marc d'Imedoc. Evidentment, jo crec que Imedoc, a
vegades, pot ser part d'aquest arc mediterrani i col•laborar en
aquesta línia internacional. Hi ha àmbits de col•laboració
sobretot a nivell espanyol, de fet, en el nou sistema de
finançament autonòmic crec que hi havia uns plantejaments
comuns, des del punt de vista d'aquest arc mediterrani, que
estaven defensant postures absolutament diferenciades d'altres
comunitats, a més d'altres comunitats també de tots els colors
polítics.

Per tant, jo crec que els àmbits de col•laboració, en els dos
àmbits, existeixen. Únicament he de discrepar, sobre el que
vostè ha dit, és en el fet que la nostra estructura econòmica i el
nostre marc econòmic natural és aquest arc mediterrani. Jo he
de discrepar, al menys de moment, consideram que en un
període que, fàcilment pot ser de 10, 20, 50 anys, mentre la
nostra estructura econòmica sigui en turisme, majoritàriament
el 85% prové del centre d'Europa, econòmicament nosaltres
tenim poca cosa a veure amb l'arc mediterrani. Nosaltres,
econòmicament, estam més relacionats amb el centre d'Europa
que amb el nostre entorn geogràfic. En aquest sentit, igual que
dèiem que dins el marc d'Imedoc, Còrsega i Sardenya són
competidors nostres, afortunadament poc avantatjats, la resta de
l'arc mediterrani també són competidors nostres. Aquí sí que hi
ha àrees on els avantatges són superiors en relació a les altres
illes d'Imedoc. El que passa és que ser competidor no significa
que no es pugui cooperar. Efectivament, a l'àmbit de la llengua,
l'àmbit de promoure una cultura catalana pròpia de les tres
àrees de parla catalana, l'àmbit de la recuperació històric i molts
altres àmbits culturals i socials, doncs, hi ha moltes àrees de
col•laboració, sobretot hi ha elements comuns que ens faciliten
i que han produït aquesta cooperació en la política nacional. En
aquest sentit, en cap moment ens han caigut els anells per
col•laborar amb qui sigui que pugui beneficiar els interessos
dels ciutadans de les Balears. L'única cosa que sí que hem de
deixar ben clara és que aquesta col•laboració mai no es pot fer
des d'una relació d'igual a igual, en cap cas ens podem plantejar
unes cooperacions que suposen aprofitar-nos d'unes
infraestructures, una capacitat econòmica, un determinat nivell
d'una altra regió a canvi, simplement, que aquesta regió pugui
dir "ja els tenc dins del sac". En definitiva, els marcs de
cooperació, de col•laboració amb altres regions sempre són i
sempre hauran de ser d'igual a igual. 

Simplement, només li vull tornar a agrair les seves paraules
de suport a aquesta iniciativa que, com dèiem abans amb el Sr.
Portella, únicament he de dir que tots feim camí en aquesta via
i ja descobrirem si això ens serveix per alguna cosa o no. Jo
estic convençut que sí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Només vull matisar la discrepància que hem tengut.
Efectivament, la procedència del turisme és molt diferent.
Quant al sector turístic, puc sostenir la defensa d'interessos
comuns perquè Catalunya, el País Valencià i les Illes
Balears són països receptors de turisme, podem tenir una
visió comuna davant els països emissors de turisme.
Aleshores, dins Europa, avui hi ha aquest debat i aquestes
dues visions del turisme, per aquí ho podem compartir.

Altres temes, existeix una estructura de petit comerç
similar i la necessitat de defensar una agricultura que, en
aquests moments, està amenaçada pels productes que
podem venir del nord d'Àfrica. És a dir, bàsicament estan
produint els mateixos productes. Això és tot.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Sí, jo crec que no hi ha cap desacord en aquest tema,
únicament hi ha matisos que impulsam cadascun. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, el capítol
d'agraïments, moltes gràcies, Sr. Conseller, per la seva
voluntària compareixença, per l'explicació que ens ha donat.
Jo crec que, en qualsevol cas, un tema d'aquesta
importància, ha estat una exposició introductòria. Tampoc
no pot ser d'altra manera, però seria important tenir de
manera habitual els documents, els acords, les actes,
l'organigrama, les memòries, el que hi hagi que es vagi
produint dins aquesta organització, per poder tenir una
informació de més nivell i més detall.
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No hi ha cap dubte que és un tema que, ho he de dir des del
començament, que coneixem poc, per tant, és difícil establir un
diàleg d'igual a igual amb el Govern qui fa un any i mig que
està dins aquesta actuació. Però bé, sí que podem plantejar
alguns comentaris. En primer lloc, objectivament, crear xarxes
interregionals dins la Unió Europea, o dins i fora de la Unió
Europea, sempre és positiu i és necessari per anar trobant
interessos comuns i per anar projectant la pròpia imatge cap a
l'exterior, i per aprofitar els coneixements i les experiències
d'altres regions. És obvi, això ja ho he sentit, també ho ha dit a
algunes de les respostes el Sr. Conseller, el projecte Imedoc no
pot ser excloent d'altres col•laboracions interregionals. No
tendria cap sentit que fos excloent i que fos l'única opció de
"política exterior" de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. En realitat, sembla que en comú, entre les tres regions,
hi ha la insularitat. Més enllà de la insularitat, trobam bastants
heterogeneïtats entre les tres regions. Jo crec que com més
s'estudiïn, aquesta organització, -si és que ho té en els seus
objectius-, com més elabori informacions comparades,
indicadors de tot tipus, econòmics, socials, culturals,
d'infraestructures, jo crec que més es veuran les enormes
distàncies que hi ha entre cadascuna d'aquestes comunitats. Són
unes distàncies objectives, de desenvolupament econòmic,
distàncies objectives en el grau d'autonomia real de cadascuna
d'aquestes comunitats, fins i tot de situació política..., com a
conseqüència d'aquest diferent grau d'autonomia però també
d'una diferent situació política dins cada comunitat com, per
exemple, el fet que a una d'aquestes tres, com és Còrsega, hi ha
una situació de terrorisme en defensa d'un independentisme i
enfront de l'Estat francès, cosa que no té presència a les altres
comunitats que formen l'Imedoc, ni molt manco.

Per altra part, no hi ha cap dubte que és una actuació molt
superestructural, probablement totes ho són en el sentit que són
decisions d'unes cúpules governamentals que no responen a una
necessitat o a una expectativa de la població, perquè les
poblacions es desconeixen absolutament, no hi ha hagut mai
cap comunicació directe entre aquestes regions. És més,
nosaltres vivim a una comunitat formada per illes, dins la
pròpia comunitat hi ha un grau de desconeixença mútua molt
alt, una part de la població d'una de les illes desconeix o no ha
estat mai, ni tan sols una vegada en la vida, a les altres illes, per
tant, molt més encara, lògicament, comunitats d'altres estats o
regions insulars d'altres estats amb les quals no hi ha cap tipus
de comunicació directa. Encara que hi hagi hagut moments
històrics amb una relació o s'ha format part d'una corona
comuna, d'un imperi comú o d'unes possessions comunes, això
no ha deixat un lligam entre les poblacions de cadascuna
d'aquestes comunitats. Per tant, jo crec que no només s'hauria
d'aprofundir en aquests aspectes oportunistes, per dir-ho així,
conjunturals o de tractar de fer un grup de pressió dins la Unió
Europea en defensa de determinats objectius, -cosa que crec
que seria l'objectiu mínim o més pragmàtic-, sinó que també, si
es vol fer una cosa més estable o un projecte de futur com
plantejaven alguns dels portaveus que han intervengut, no
només hi hauria d'haver aquesta coincidència a les cúpules
d'uns executius, sinó que també s'haurien de plantejar moltes
més relacions horitzontals a molts altres nivells de la nostra
societat. No hi ha cap dubte que un d'ells són els parlament, per
exemple, en el cas que hi ha hagi parlaments a Còrsega i
Sardenya, les assemblees legislatives, que també
mantenguessin alguns tipus de reunions i de contactes per
conèixer, per poder tenir l'altra cara de la cara que els governs
presenten o impulsen des de la seva acció a curt termini.

Jo desig que això sigui una operació que doni bons
resultats, que ens informin puntualment d'aquests resultats
per poder donar suport a una idea que, des del nostre punt
de vista, malgrat que tengui un any i mig de vida, creim que
de moment és embrionària i, per tant, cal esperar el millor
d'ella. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Triay. Per contestar, té la paraula el
Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Sr. President, senyors diputats. Sr. Triay, moltes gràcies
per la seva intervenció. També estam totalment d'acord. Jo
crec que, efectivament, hi ha poc marge per estar en
desacord en aquests temes. Ens agradaria que es vegi la
dimensió d'aspectes comuns que hi ha en aquestes illes per
reclamar un tractament específic per la insularitat. A més,
la insularitat s'hauria de classificar, no és el mateix una
insularitat distant que una insularitat propera. Evidentment,
és pitjor una insularitat distant que una altra que està a prop
del continent. No és el mateix una insularitat amb
subdesenvolupament que una insularitat amb
desenvolupament, fins i tot per sobre de la mitjana del PIB
per càpita, com és el cas de les Illes Balears. Tampoc no és
el mateix una insularitat a una gran illa que a una illa petita,
a una illa de 700.000 habitats, de 200.000 habitants com és
el cas de Còrsega, o de 1.600.000 habitants com és el cas de
Sardenya. La insularitat per (...) el reduït dels mercats locals
determinen uns límits en la capacitat de generar activitat
econòmica que no sigui l'activitat econòmica turística. En el
cas de Balears, tenim les condicions geogràfiques, culturals,
pertanyent a països avançats com és França i Itàlia, doncs,
a aquests països els ha faltat la iniciativa social per convertir
unes condicions climatològiques i geogràfiques molt
atractives, convertir-les en un producte turístic, en un
producte que es ven a tota Europa, tota Europa vol anar a
passar les vacances a un lloc determinat. Això,
afortunadament, els nostres antecessors de les Illes Balears
han estat capaços de convertir aquestes condicions
objectives inicials en un producte empresarial amb una
venda a tota Europa extraordinària, cosa que aquests altres
territoris no han estat capaços de fer. Nosaltres, gràcies a
això, hem estat capaços de superar la barrera del
subdesenvolupament, però això no significa que no
mantinguem les mateixes limitacions cap al
desenvolupament d'altres sectors econòmics que tenen
aquests altres territoris.
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Per tant, entenem que hi ha condicions comunes que ens
permeten unificar un discurs comú cap a cadascun dels nostres
estats membres i cap a les comunes institucions europees en el
sentit que tant el nivell europeu, com el nivell estatal i com el
nivell de les altres regions continentals, s'ha de comprendre que
la insularitat és un handicap territorial per a l'economia i que
això s'ha de diferenciar per poder equiparar les condicions de
competència entre les indústries, les activitats situades en els
territoris insulars i les activitats situades en els territoris
continentals. Ens congratulam que hi hagi pràcticament
unanimitat dins l'arc parlamentari, en el sentit que actuar en
aquesta direcció en el marc d'Imedoc és un fet positiu. També
ens hauríem de congratular que algun dia hi hagi unanimitat en
el fet que actuar en aquest sentit dins l'Estat espanyol també
sigui un acte unànime per part d'aquest parlament. Jo també
desig que doni bons resultats, no només la cooperació a l'àmbit
d'Imedoc, sinó a tots els àmbits possibles i que ho podem
celebrar dins de poc temps. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Ferrando.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Breument, només vull agrair al Sr.
Conseller (...) la seva compareixença davant aquesta comissió.
També he de dir que des del Grup Parlamentari Popular,
compartim un poc la idea de la Unió Europea, que és necessària
per al procés de construcció de la Unió la participació de les
regions. A aquest sentit obeeix la creació del comitè de les
regions, una institució recent però que cada vegada està agafant
més força, sense cap dubte supòs que és la creació de l'Imedoc,
és a dir, la creació d'una sèrie d'illes, de regions que tenen unes
problemàtiques i uns objectius comuns que actuaran
conjuntament per tal de defensar els seus interessos davant la
Unió Europea. En aquest sentit, valoram molt positivament que,
en aquest curt termini de temps que s'ha creat, s'hagin duit a
terme totes aquestes actuacions que ens ha anunciat el
conseller. Des del Grup Parlamentari ho valoram molt
positivament i consideram que s'ha de seguir continuant
treballant en aquesta línia per tal de poder arribar a un model
que després, per ventura, pugui ser exportable, com vostè ha
dit, a altres línies de col•laboració amb altres regions.

Creim que aquestes línies prioritàries de cooperació que
s'han marcat són molt importants, com ha dit, la insularitat,
el medi ambient, el turisme i les telecomunicacions. També
creim que no són excloents, que malgrat que s'hagin marcat
aquestes prioritats es poden dur altres línies de cooperació.
De fet, i maldament pugui parèixer anecdòtic, he de dir que
per pròpia experiència sé que mitjançant, supos, aquestes
línies de col•laboració en un tema que no té res a veure amb
això, maldament que no varen donar fruit però sí que per
ventura es varen començar a posar els primers contactes, en
un tema (...) com és la igualtat d'oportunitats de la dona, per
tant, creim que aquestes prioritats són molt importants i no
tenim cap dubte que això durà una major participació a
altres nivells culturals i socials. Creim, com ja han
manifestat els altres grups, malgrat que som conscients que
aquesta cooperació pot ser molt problemàtica i dificultosa,
que és necessari fer-la per tal que no només quedi en un
àmbit institucional i que aquestes cooperacions puguin tenir
major incidència a tota la societat. No tengui cap dubte que
continuant en aquesta línia de col•laboració tendrà el suport
del Grup Parlamentari Popular. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ferrando. Per contestar, té la paraula
el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Moltes gràcies, Sra. Ferrando, per les seves paraules de
suport que demostren que hi ha unanimitat, que no hi ha
discrepància dins aquest parlament quant a fer camí per
l'Imedoc. Només vull desitjar que tots estiguem encertats
prenent aquest camí, cosa que no significa que no podem
n'hi hagi d'altres. Evidentment, hem d'ampliar la cooperació
no només amb aquests grups de treball que s'han establert
sinó també amb altres possibles. El fet que es pugui
començar a desenvolupar feines en aquests grups de treballs
que ja estan establerts crea una via que permet ampliar
aquests grups a altres àrees i que segur que es podran veure
afavorits per aquest camí ja obert. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Només he d'agrair al Sr.
Conseller i al Sr. Jaume Payeras la seva assistència i a tots
vostès la seva col•laboració.

Esgotat l'ordre del dia, s'aixeca la sessió.
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