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EL SR. PRESIDENT:

Vagin ocupant els seus escons, per favor.

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Començam
aquesta jornada com a continuació del debat de política general,
i en el dia d'avui se centrarà en la intervenció dels diferents
portaveus dels grups parlamentaris. 

En primer lloc intervendrà el Grup Parlamentari Mixt per un
temps de 30 minuts. Sr. Balanzat, té vostè la paraula.

El portaveu Sr. Balanzat em comunica que compartiran el
temps amb la representant, també, del Grup Mixt, Sra. Maria
Antònia Munar. Sr. Balanzat té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, ahir
vàrem assistir a una actuació gairebé diria que de Mister
Propper, que ho soluciona tot, que ho neteja tot i que no ens
hem de preocupar de res perquè aquest personatge triomfalista
ens ha vengut a dir que hem d'estat tranquils: si volem una
rebaixa de la hipoteca ja sabem qui ens ho arreglarà, si volem
una rebaixa en el rebut de la llum ja sabem que ens ho
arreglarà..., hem d'estar tranquils. Gràcies.

Bé, la veritat és que -ara ja seriosament- crec que va ser una
irresponsable exageració donar la impressió, tant en aquesta
cambra com a l'opinió pública, que el Govern Matas, el Govern
del Partit Popular era el responsable de tot el bo i millor que
passa no només aquí sinó pràcticament arreu del món; crec
sincerament que això és una exageració. Què pensaria vostè si
ara l'oposició li digués que el Govern de'n Jaume Matas és el
responsable dels problemes de l'estació espacial MIR? Seria
una evident exageració. Idò és exactament la mateixa
comparació del que vostè va fer ahir, és a dir, vostè ens va venir
a dir que l'economia va molt bé, Balears va bé, els empresaris
van molt bé i va dir, amb més o menys claredat, que això era
gràcies al Partit Popular, que governa la nostra comunitat
autònoma.

Una de les coses que més em va sorprendre -perquè l'any
passat un dels eixos o una de les qüestions que més semblava
preocupar el President eren qüestions ambientals, de medi
ambient i era l'època en què varen descobrir la paraula
"desenvolupament sostenible" i aquest tipus d'expressions que
havien descobert recentment i que els encantaven- és que
enguany en dues hores de discurs hi ha hagut, aproximadament,
uns cinc minuts de referència a qüestions ambientals, cinc
minuts en un discurs de dues hores. Jo crec que això és molt
significatiu del tarannà amb què aquest govern afronta els
temes ambientals que, com tots vostès saben, són especialment
preocupants a la nostra comunitat per qüestió de consum de
territori, consum d'aigua, consum d'energia, infraestructures
viàries que són impactants i crec que va ser lamentable que s'hi
dedicàs, bàsicament, deu minuts, essent generosos, però ens va
pintar el Sr. Matas un paisatge idíl•lic de les nostres illes en
qüestió ambiental, en aquest ràpid repàs que va fer, i jo voldria
comentar-li algunes de les assignatures pendents o algun dels
"triomfs" del Partit Popular en temes ambientals.

Vull recordar que gràcies al Partit Popular tenim una llei
del sòl rústic que, allò que en principi havia de ser una llei
per protegir el sòl rústic, s'ha convertit en una llei per
urbanitzar el sòl rústic, per construir i massificar el sòl
rústic. Recordaré algunes qüestions molt simples d'aquesta
llei: permet qualsevol tipus d'ús, sigui vinculat al món
agrícola o no, qualsevol tipus d'ús és possible, amb aquesta
llei, en el sòl rústic; permet construccions en parcel•les
minúscules, a les Pitiüses, a Eivissa, 7.000 metres, que això
és una vergonya, i a Mallorca i Menorca han fet una trampa,
aquella trampa que ja vàrem discutir molt aquí de la
clàusula d'antiguitat, és a dir, que aparentment en 15.000
metres de parcel•la mínima es pot fer una casa, però hi ha
una trampa que diu que si es demostra que si és d'abans del
50 i tal, també en 7.000 metres es podrà fer una casa, amb
la qual cosa aquesta llei del sòl rústic ha estat absolutament
decebedor, i demostra amb fets, perquè crec que les
promeses, els grans projectes, els grans ideals s'han de
demostrar amb fets i s'han de concretar en fets, i els fets,
que és allò del que estic parlant jo ara, demostren que el
Govern de'n Jaume Matas i el Partit Popular té un tarannà
molt poc respectuós amb el territori, amb el paisatge, amb
el medi ambient.

Llei d'espais naturals. Fa ja gairebé sis anys que tenim
aprovada una llei d'espais naturals que el Govern no ha
tengut cap interès en desenvolupar, que -com sap- és
especialment perjudicial per a les Pitiüses, ja que els espais
protegits, les parcel•les mínimes que es protegeixen són
especialment petites, amb unes parcel•les ridícules, en els
llocs de màxima protecció 30.000 metres quadrats, que és
una vergonya, sense que s'hagin desenvolupat plans
d'ordenació, sense que encara s'hagin començat els plans
territorials parcials -per exemple, el de les Pitiüses encara
no ha començat- i una llei d'espais naturals amb la qual es
permeten una gran quantitat d'impactes negatius,
d'il•legalitat, d'agressions als nostres espais naturals. Per
tant, a mi em fa molta gràcia quan el President parla del fet
que tenim el 40% del territori protegit. Això és mentida, és
mentida.

Ses Salines; un dels espais. Fa gairebé un any que el
Partit Popular d'Eivissa i Formentera es va adreçar al
Govern balear perquè fes, de ses Salines, un parc natural, no
podien suportar que els grups de l'oposició haguessin
aconseguit en el Congrés dels Diputats una protecció de ses
Salines -protecció que, com saben, es va haver d'aconseguir
fora de les illes perquè aquí, que és el lloc a on s'havien de
protegir no va ser possible- i com que això no ho podem
suportar varen dir: "no, no, hem de fer una fórmula per la
qual el PP pugui vendre a l'opinió pública que hem estat
nosaltres, que les hem protegit"; es va dir solemnement,
públicament, a tots els mitjans de comunicació, que això ja
estava fet, fins i tot, en un consell de govern que hi va haver
a les Pitiüses fa ja bastants de mesos, es va dir que en aquell
moment ja s'aprovaria definitivament aquesta figura. No ha
estat així; ha passat un any i encara, de ses Salines, no en
sabem res, no en sabem res del Partit Popular; en principi
continuen protegides per una llei estatal, no per voluntat del
Partit Popular.
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Pla energètic. Ja fa més de sis mesos que en aquesta cambra
vàrem aprovar els criteris per elaborar el Pla energètic. Se
suposava, s'intuïa, ja es va afirmar que el Govern ja tenia
bastant clar què volia fer amb el Pla energètic. Encara no en
sabem res, no sabem què passarà, quina serà la solució
definitiva, si els criteris que es varen aprovar seran els que
s'adoptaran..., ni idea. Com serà?, quan s'aprovarà?, ni idea.

Carreteres. La veritat és que ara, de pressa i corrent, varen
anar a Madrid i varen arribar a un acord amb el ministeri per
poder presentar-se aquí, en el debat de la Comunitat, per dir que
tenen uns plans, 57.650 milions per a carreteres. Al Govern del
PP, l'entusiasma, això de fer carreteres, el torna boig, estan ara
com un al•lot amb sabates noves, amb una cartera plena de
milions i amb una espècie de talego d'aquests de maquetes
diuen que faran carreteres per aquí, per allà, que ompliran
d'asfalt totes les nostres illes. La veritat és que han d'anar alerta
amb aquest entusiasme per a les noves carreteres perquè, com
saben, moltes d'aquestes carreteres, moltes d'aquestes
infraestructures, ja són fortament contestades; em referesc,
lògicament, al projecte de l'autopista de Llevant, on cada
vegada més col•lectius, cada vegada més ciutadans dels
municipis afectats estan molt preocupats i molt indignats amb
aquest projecte. 

Per tant, el Govern es dedica a programar i a fer carreteres
i autopistes sense ni tan sols tenir aprovat, encara, un pla de
carreteres que fa anys que circula per la corresponent
conselleria i del qual encara no sabem res; encara no sabem res
d'un pla de transports, que sempre se n'ha parlat i encara no hi
és; ara se'ns diu que aviat en tendrem un, de pla de transports
públic, i se'ns diu també que s'allargarà el tren des d'Inca fins a
Alcúdia, i que això costarà 4.000 milions de pessetes que
pagarà el Govern. I d'on treurà aquests sous, el Govern?, 4.000
milions de pessetes?, perquè en principi, que jo sàpiga, aquests
4.000 milions no estan inclosos, no tenen res a veure amb els
57.000 i busques de milions del conveni de carreteres. Jo crec,
sincerament, que aquesta ampliació que s'anuncia del tren és
una concessió, és un apèndix de cosmètica verda que vol fer el
Govern, però realment jo he tengut l'oportunitat de comprovar,
en múltiples debats que he tengut amb els consellers
corresponents o portaveus del Partit Popular en temes de
carreteres en aquesta cambra, realment he pogut comprovar el
poc interès que existeix en el Grup Popular i en el Govern del
Sr. Matas pel tema del transport públic; no hi creuen, en el
transport públic, no hi han cregut mai, creuen més bé que fent
grans autopistes o fent grans carreteres serà la manera de
solucionar els greus problemes de caos automobilístic que
tenim a les nostres illes.

Després hi ha el tema de les directrius d'ordenació
territorial. Bé, ja fa molts d'anys que parlam sobre quan
arribaran aquestes directrius d''ordenació territorial. Com
sempre començam la casa pel terrat, és a dir -ho hem dit
300.000 vegades, en aquesta cambra- en lloc de començar
pels fonaments, en lloc de començar dient que aquí tenim
les nostres illes, que les volem planificar d'aquesta manera,
que aquests són els grans eixos i, a partir d'aquí, tots els
plans parcials, tot el que s'hagi de fer sectorialment s'haurà
d'adaptar a això, no, nosaltres ho feim al revés. No,
nosaltres no, el Partit Popular, ho fa al revés: comença per
les qüestions sectorials -una mica de carreteres per aquí, una
mica de residus per allà, una mica de ports esportius- tot
absolutament desconnectat, i després ja faran les directrius
d'ordenació territorial. I ara se'ns presenta amb una gran
desplegament propagandístic a tots els mitjans de
comunicació, fulls com aquests que diuen "Molt més del
que imagines", directrius d'ordenació -per cert, això costa
una pasta, una pasta gansa- i m'ha fet pensar molt aquest
eslògan de "Molt més del que imagines" perquè crec que és
cert: darrere això hi ha molt més del que ens imaginam i
tendrem sorpreses.

La veritat és que quan un ciutadà llegeix aquestes
boníssimes intencions que surten darrere les directrius
d'ordenació, que està perfecte, eh?, les grans idees i les
grans intencions i els gran principis de les directrius són
correctes, però malauradament no ens hem podem fiar gaire,
perquè nosaltres del que ens hem de fiar i el que hem de
comprovar, el que hem de constatar, són els fets, no les
grans promeses de futur: "farem..., l'any que ve..., en un
futur pròxim això serà fantàstic"; no, no, escolti, i fins ara
què ha fet? I fins ara les passes que es donen no són
precisament perquè tinguem unes illes ecològicament
sostenibles sinó tot el contrari, com alguns dels exemples
que he posat abans. Per tant, és lògic que a l'oposició
desconfiem dels grans pactes de diàleg, de consens en temes
ambientals o en tema de transport públic, és lògic que
siguem incrèduls perquè, fins ara, el Partit Popular, quan se
li han proposat qüestions, iniciatives, encaminades a
millorar els medi ambient o a implementar un millor
transport públic, sempre s'hi ha negat, sempre ha rebutjat
totes i cadascuna de les iniciatives que venien de l'oposició.
Per tant, no li estranyi, Sr. Matas, que estiguem incrèduls.

Malgrat tot agraïm la voluntat de diàleg, i li vull dir que,
per part dels Verds no tendrem cap inconvenient en
asseure'ns a una taula i discutir el que faci falta per intentar
arribar a acords, per suposat.
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Educació. Abans deia que per a asfalts, per a carreteres, hi
ha 57.650 milions. Per a educació 38.500. Repetesc, 57.650
milions per a asfalt i 38.500 per a educació. Crec sincerament
que el que se'ns ha volgut vendre com a una gran fita històrica
negociant amb el Govern central en temes d'educació, crec que
realment ha estat absolutament decebedor; el que hem
aconseguit, o el que ha aconseguit el Govern balear en aquest
tema és, únicament i exclusivament, gairebé tenir els sous
necessaris per pagar els professors i poc més, però clar,
nosaltres volem molt més. Crec que el Sr. Matas encara no se
n'ha adonat que hi ha una cosa que es diu reforma educativa,
que es diu LOGSE, i que això ja ha començat, ja va a tota
pastilla. Això vol dir que es necessiten més infraestructures,
més centres, més dotació d'equipament, més personal...; per
tant, no ens conformam amb mantenir el nivell educatius que
teníem fins ara i mantenir, simplement, el pressupost suficient
per tenir obertes les escoles i els instituts i poca cosa més, sinó
que volem tenir, a les nostres illes, una educació de qualitat,
una educació com Déu mana. Per tant, és evident que el que
s'ha aconseguit a Madrid és absolutament ridícul. Crec que el
fet, precisament, que siguin del mateix partit, tant a Madrid
com a Balears, ha fet que hi hagi hagut por, per part del Govern
del Sr. Matas, d'exigir, de demanar i de reivindicar una partida
correcta per tenir una educació com Déu mana, i això crec que
és molt lamentable, que a vegades es posin per davant actituds
partidistes i no la defensa del poble de les nostres illes.

Una cosa preocupant, també, en matèria d'educació, és que
pràcticament no hi hagut diàleg amb la comunitat educativa,
amb els pares, amb els sindicats. Em comentaven alguns
sindicats que s'està fent quasi amb un secretisme absolut tot el
que és la negociació, l'aparent model educatiu, és a dir, com
s'organitzarà l'educació en aquestes illes a partir del mes de
gener? Ningú no ho sap, no hi ha hagut un debat sobre el model
educatiu que volem, i crec que seria hora que això no sigui una
exclusiva esotèrica del Govern balear, sinó que s'obri el debat,
com dic, a tots els membres dels sectors de la comunitat
educativa.

Ahir, Sr. Matas, va fer una referència molt de passada, molt
lleugera, sobre la reforma de l'Estatut. És cert que aquesta
reforma està ara en ponència, es debat i, per tant, no sabem com
acabarà, però en qualsevol cas Els Verds volem fer la nostra
aportació. Nosaltres no volem una autonomia de segona
categoria, de segona divisió, volem una autonomia amb les
màximes competències i amb les màximes garanties de poder
desenvolupar i dur endavant el màxim autogovern possible.
Volem més poder per als consells insulars, que els consells
insulars realment puguin ser els govern insulars forts, amb
competències, amb capacitat, i això implica, segons el nostre
punt de vista, que s'han de presentar llistes separades a les
eleccions: una llista clara de consell insular i una llista clara
separada de Parlament. Això permetria que cadascuna
d'aquestes dues institucions tenguessin una dinàmica pròpia
més intensa i, per tant, com que volem llistes separades i volem
que estiguin ben separats els papers del consell i del Parlament,
no volem, lògicament, que el President de la Comunitat
Autònoma pugui tenir la potestat de dissoldre els consells
insulars quan vulgui, òbviament.

Per tant ens trobam amb el govern del màrqueting, de la
imatge, de la foto sonrisa Profidén, fotos, propaganda..., i la
veritat és que jo crec que, més que gestió real, més que feina
real, s'ha començat ja la campanya electoral de l'any 99, per
part del Partit Popular, i ha començat, entre altres coses,
perquè les enquestes internes que tenen i les enquestes que
circulen per altres llocs diuen clarament que el Partit
Popular perdrà les eleccions l'any 99 i que aquesta cambra
canviarà de color l'any 99, i això els preocupa molt i ara
estan més obsessionats per veure qui serà el candidat, el cap
de llista, per ser president de la Comunitat Autònoma o, per
exemple, preocupats pel que fan amb en Gabriel Cañellas:
si el beatifiquen i l'eleven als altars o si li peguen una potada
en el cul i el lleven d'enmig perquè els fa nosa; no ho saben,
són incògnites que preocupen molt i, com que estan
entretinguts en aquestes coses, no es dediquen a fer el que
han de fer per a aquesta comunitat. Puc recordar que encara
queden assumptes de corrupció pendents, com per exemple
el cas Calvià. 

Per tant, Sr. Matas, i per anar acabant, no vivim en el
país de les meravelles, no és Fantasilàndia, no és
Disneylàndia, això, ni vostè és Mister Propper. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Munar, té vostè la
paraula.

Perdoni, Sra. Munar. Sr. President. Estam dins el torn
d'intervencions del Grup Mixt. Sra. Munar, té vostè la
paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputat, ahir
vàrem analitzar en profunditat el discurs que va fer el
Govern del Partit Popular d'aquesta comunitat, un discurs
que vàrem qualificar d'inseguretat i veritats a mitges. Vàrem
dir que crèiem que era un discurs insegur  perquè no es pot
fer un discurs amb seguretat quan se sap que es té un govern
dividit i quan no se sap si es té el suport de tot un grup
parlamentari. Tots sabem quina és la situació, avui, del
Partit Popular a les Illes Balears. No seré tan gràfica com el
meu antecessor, però està en l'ànim de tots que el Partit
Popular de les Illes Balears té claríssimes divisions internes
i té molts de problemes. 

Però aquesta inseguretat, que ja seria suficient en
aquestes circumstàncies, ve agreujada per un altre fet molt
important, i és que des dels seus companys, el Govern de
Madrid, saben perfectament que no els donaran suport en
res, en res de tot allò que varen anunciar i que els ha valgut
pàgines i pàgines, hores de televisió, de ràdio, alabant que
el Govern del Partit Popular defensàs els interessos dels
mallorquins. Això se'ls tornarà en contra, perquè des de
Madrid els temes estrella no els seran aprovats. El Govern,
per tant, ha de justificar el que és injustificable, i quan hom
ha de justificar el que no és, normalment ha de recórrer a les
veritats a mitges i, ja se sap, no hi ha pitjor mentida que una
veritat a mitges.
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Ahir es va dir que Espanya va bé, que la nostra comunitat va
bé, que la macroeconomia va bé, i no es varen tallar ni un pèl
en dir: tot això és gràcies a nosaltres o gràcies a jo. "S'ha fet
més en un any que no s'havia fet en tots els anys d'autogovern".
Realment és una frase forta, sobretot si es té en compte que qui
ha estat governant tots aquests anys són els mateixos companys
dels Partit Popular, però bé, la veritat és que vull reconèixer que
Espanya va bé; clar que, a mi, que Espanya vagi bé m'importa
relativament, a mi el que m'interessa és que la nostra comunitat
i Mallorca vagin bé. També obliden un fet que crec que és
important, i és per què va bé Espanya, i és perquè en un
moment determinat es va dur una política econòmica dirigida
per Europa, que va ser començada pel Govern del Sr. González,
que va ser continuada per la del Sr. Aznar, i s'ha de saber que
inspirada i suportada, precisament, per un partit nacionalista
d'una comunitat molt propera que té molt clar el tema econòmic
i el tema de gestió.

La nostra comunitat va bé. Sí, tenim el producte interior brut
més elevat de tot l'Estat; és cert, dos bilions de pessetes, i la
renda per càpita més elevada, també és cert, però al ciutadà del
carrer -els nostres veïnats, els nostres amics- no és això, el que
el preocupa; ell el que demana és això en què l'afecta; doncs bé,
no ens afecta en res positiu; ens afecta, sí, en el fet que tenir el
producte interior brut més elevat de tot l'Estat espanyol és
conseqüència de gastar el nostre territori i de gastar els nostres
recursos que, com tots vostès saben, són molt escassos. En
canvi, què preocupa al ciutadà?, li preocupa un fet tan
important com tenir feina i tenir un bon sou; doncs bé, els sous,
en aquesta comunitat, són els més baixos de l'Estat espanyol i
això és un fet constatat, però és que, a més, els contractes són
contractes temporals, i això crea inestabilitat, inseguretat, la
gent vol una ocupació fixa, estable. I les pensions? Poden
vostès, senyors del Govern, explicar per què les pensions en
aquesta comunitat han de ser més baixes que a la resta de
l'Estat?, 6.700 pessetes menys que a la resta de l'Estat espanyol.
Em donin una resposta. I les pensions de viduïtat?, per què els
viudos i les viudes de les nostres illes han de cobrar menys que
a la resta de l'Estat? Ah, això sí, Espanya va bé.

Els queviures, perquè la gent cada dia menja, encara que, a
vegades, quan un està en el Govern no ho recorda. La canastra
de la compra, la panera de la compra, és més cara a la nostra
comunitat que a la resta de l'Estat espanyol, però és que, a més,
la gent viu en un pis, en una casa: el darrer any -i això ahir no
es va dir- l'habitatge va pujar un 7,8% a les nostres illes i és
més cara que a molts d'altres indrets de l'Estat espanyol, però
quan un té el sou baix, l'habitatge car, el menjar més car,
almanco pensa que això valdria la pena si tengués uns recursos
per a tots iguals, una sanitat pública que realment fos atenta
amb ell... Però, amb què ens trobam? Doncs ens trobam amb
una sanitat que està totalment saturada, amb una sanitat que té
unes llargues llistes d'espera, i amb un govern del PP que el que
recomana als metges és que facin poques receptes i barates.
Això és la manera d'entendre que Espanya i la nostra comunitat
van bé. Havíem de tenir més hospitals. En començaren un a
Palma. També n'havíem de tenir un a Inca. Vostès tenen un
batle que fins i tot va dir que no es presentaria per al Partit
Popular si no hi havia l'hospital d'Inca fet. No sé què pensa, en
aquest moment, però jo d'ell ja començaria a passar pena,
perquè de l'hospital d'Inca no n'han tornat a parlar.

Però passem a un altre tema important, el tema de
l'educació, de l'educació en general i de l'educació
universitària. Doncs bé, ens arribaren les transferències de
competències, a aquesta comunitat, en matèria universitària
quan ja tot l'Estat espanyol les tenia, però és que resulta que
no tenim, encara, totes les facultats, ni les tendrem mai
perquè amb els recursos que ens enviaren mai no podrem fer
noves facultats, ens haurem de conformar amb el que tenim,
i el ciutadà d'aquestes illes veu com els seus fills han d'anar
a estudiar a fora, i això sí que li costa uns doblers cada mes.

Ensenyament en general. Estam encantats de tenir les
transferències en matèria educativa. Jo no estaria tant
contenta, perquè durant molts d'anys en aquesta illa s'ha
invertit menys per nin que a la resta de l'Estat espanyol, i en
concret i exactament, per cada nin de les nostres illes
s'inverteixen 279.369 pessetes. No sé per què a la resta de
l'Estat la mitja és de 327.666. Per què els nostres nins han
de tenir una educació de manco qualitat que a la resta de
l'Estat? Clar que ja sabem que des del Partit Popular no hi
creuen massa, en l'ensenyament, i no és que jo sigui
contrària a l'ensenyament concertat i privat, Unió
Mallorquina està a favor, que sempre que sigui millorar la
qualitat ens hi apuntam, però volem que la qualitat de
l'ensenyament sigui bona per a tots i, des de que hi ha el
Partit Popular, la qualitat de l'ensenyament baixa. No entenc
com aquells pares que han de dur els seus fills a les escoles
públiques els puguin donar el seu vot.

Però a més de tot això hi ha un altre tema que afecta a
tots i cadascun dels ciutadans: el transport. Transport públic
pràcticament inexistent a la nostra illa. Clar que tenim un
avantatge: som els que tenim més cotxes per habitants, 780
per cada 1.000 enfront dels 500 de la resta de l'Estat. Això
és bo, i sobretot seria bo si tinguéssim unes bones
carreteres, però tampoc no tenim unes bones carreters i
tampoc no m'explic -i m'agradaria molt que m'ho
explicassin avui aquí- per què l'Estat inverteix en carreteres,
67.202 pessetes per habitant a la resta de l'Estat, i en canvi
aquí, a la nostra comunitat només n'inverteix 17.811? Crec
que realment duim una mala gestió. La conclusió, quina és?
Jo crec que és molt clara: tenim el producte interior brut
més elevat de tot l'Estat, som els primers en renda per
càpita, això no serveix de res, de res positiu, als ciutadans
d'aquestes illes, ben al contrari, gastam el nostre territori i
els nostres recursos naturals, i si avui que les coses van bé,
no procuram per al dia de demà, ens trobarem amb una illa
totalment desgastada i amb uns recursos que el dia de demà
poden ser escassos.
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I qui té la culpa de tot això? Doncs, sens dubte, el Govern,
perquè si s'apunta tots els mèrits, inclosos els del Banc
d'Espanya i els interessos, també haurà d'assumir les
responsabilitats. Doncs bé, jo crec que el problema és que el
Govern del Partit Popular de les Illes Balears mai no ha cregut
en l'autonomia, mai no ha cregut en l'autogovern, mai no ha
tengut un projecte de país, es pensava que això de l'estat
d'autonomies seria un divertiment o una divisió, contestant els
catalans, els bascos, ara se'n temen que això va seriosament,
que les altres comunitats s'espavilen a reivindicar el que és seu,
però han quedat endarrerits. 

Que no tenen projecte de país, és una cosa tan evident i tan
clara que basta que ens remunten a fer 10 anys. El 1987,
s'aprova la Llei d'ordenació territorial, es va consensuat, Unió
Mallorquina els va donar suport. Som al 1997, han passat 10
anys, i en 10 anys encara parlam d'unes directrius d'ordenació
territorial, 10 anys d'una llei a una directrius? I mentrestant es
fan (...), es parla de carreteres, sense saber cap on anam. Si a
això afegim que des de Madrid no els pensen aprovar res,
realment la situació és desesperant. Vostès varen fer campanya
electoral d'uns temes molt importants i molt transcendents per
a aquesta comunitat, el primer dels temes importantíssim, el
règim econòmic i fiscal diferenciat per a les Illes Balears, un
règim econòmic i fiscal que era la solució a tots els problemes,
a tot això que jo he dit, era el que compensava totes aquestes
dificultats. Aquest règim, ara ja no ha de ser règim econòmic,
ja no ha de ser règim fiscal diferenciat, ara serà un règim
d'emmagriment, res més.

Reforma de l'estatut. Miri, vostès no creuen en l'autonomia,
el primer Estatut d'Autonomia que es va aprovar a aquesta
comunitat es va aprovar sense el vot del Partit Popular, i un,
com pot confiar que unes persones que no aproven el seu
estatut, llavors el sàpiguen desenvolupar?, però encara
enganyaren una vegada més els ciutadans d'aquestes illes, quan
Unió Mallorquina va presentar una reforma de l'Estatut, aquí,
el Partit Popular la va votar, venien eleccions, s'havien de
defensar els interessos dels mallorquins, dels menorquins i dels
eivissencs, s'apuntaren a la reforma, i llavors, què va passar?,
ja havien passat les eleccions, varen anar a Madrid i a Madrid
els varen dir que no, i vostès tan tranquils, encara no han
explicat al poble el perquè no es varen apuntar els seus
companys de Madrid a aquesta reforma. I ara, ara tenim una
segona oportunitat, ara podríem consensuar una reforma de
l'Estatut que fes que fóssim una comunitat de primera, però
vostès no tenen cap interès a ser una comunitat de primera, que
la gent tengui consciència de la realitat, que som un poble
diferenciat, que som tres illes i que això dificulta les relacions
i dificulta l'economia, vostès ...

(Remor de veus)

... sí, quatre, tenen raó, per una vegada tenen raó, quatre,
Formentera també.

Vostès no tenen cap interès que això funcioni, perquè
quan el poble de les Illes Balears sàpiga que tenim una
llengua, una cultura, una història, un dret, unes institucions
que ja funcionaven fa 700 anys, que ja ens sabíem governar,
no els votarien mai a vostès, i aquí radica el problema.

Una altra de les estrelles que tampoc no s'han solucionat,
que tampoc no els aprovaran, és el conveni de carreteres,
miri que n'hem parlat anys d'aquest conveni de carreteres,
en temps dels socialistes, en temps del Partit Popular, hem
manejat xifres i més xifres, però quina és la veritat? La
veritat és que vostès ens prenen el pèl, i ens el prenen d'una
manera descaradíssima, com es pot un atrevir a dir que
firma un conveni de carreteres, de 57.000 milions, perfecte,
enhorabona, diu "en vuit anys", home, això té truc. Mirin,
vostès em diguin quants de doblers tenen per a carreteres
l'any 98 i quants en tenen per a l'any 99, que és quan
previsiblement vostès governaran, jo, si són 57.000 milions
diré "m'he equivocat, enhorabona, vostès han defensat un
bon pla de carreteres", però si vostès em diuen que en vuit
anys, i que saben vostès qui governarà d'aquí a vuit anys, a
Madrid, poden tenir confiança que seran vostès, em poden
dir "és que qui vendrà haurà d'assumir els compromisos",
però no ho cregui, això no passa aquí, quin compromís va
assumir el Sr. Aznar sobre el tema que havia adquirit el Sr.
González dels funcionaris i els augments? Va dir, "el Sr.
González va dir això, i jo ara opin una altra cosa", els ho
demani als funcionaris si es va respectar el que havia dit
l'anterior govern. Vostès poden dir missa, però a l'únic que
es pot comprometre el Govern d'aquí i el Govern d'allà és
per a l'any 98 i 99, després tenen la barra, perquè no es pot
dir d'una altra manera, de dir "no, és que no hi haurà
peatge", clar que llavors diuen, "és que no hi haurà
autopista", faltaria més, no ens voldran fer pagar el peatge
si no han fet l'autopista primer. És que les veritats a mitges
són terribles.

No tenim autopista, no tenim peatge, no tenim pla de
carreteres, la gent es pronuncia "autopista sí, autopista no",
sense saber realment ni per on han d'anar, ni quin nombre
d'habitants volem tenir l'any 2050, ni quina serà la nostra
situació, tothom es pronuncia.

Jo estic convinçuda que vostès, avui per avui han perdut
els papers, són incapaços de defensar els interessos dels
mallorquins, dels menorquins, dels eivissencs i dels
formenterers, són incapaços, ja han donat tot de si, i, a més,
després de tants d'anys, de tanta divisió i de tants de
problemes, no tenen el cap per pensar en la defensa dels
interessos dels mallorquins, els ve ben just defensar la seva
cadira.
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Des d'Unió Mallorquina, que tenim un avantatge, li he de
reconèixer, només ens preocupa Mallorca i de passada les altres
illes, tenim un projecte de futur per a la nostra comunitat, i
només tenim un compromís, amb Mallorca i amb els
mallorquins, nosaltres volem donar suport a una reforma de
l'Estatut, a una reforma que converteixi la nostra comunitat en
el que és econòmicament, la primera, amb els mateixos drets
que tenen la resta de comunitats autònomes de primera, no
volem ser de les darreres; volem tenir totes les competències,
les de policia, les d'educació, les de sanitat i volem que venguin
ben dotades, perquè històricament sempre hi hem perdut.
També volem tenir un acord global de fiscalitat i de
finançament en l'Estat, per què de cada 100 pessetes que
nosaltres enviam a Madrid només ens n'han de tornar 16?
Nosaltres ho proposam a la inversa, nosaltres recollim les 100
i ja els enviarem les 16, això és fer país i no el contrari.

I parlant d'imposts no puc evitar pensar en un engany més
que ahir varen pretendre fer al poble de Mallorca, de Menorca,
d'Eivissa, de Formentera, de totes les illes. Miri, dir que es
pretén amb els imposts cedits que són els únics que té la
Comunitat, i que són poquets, actes jurídics documentats,
successions, transmissions patrimonials, pensen baixar el tipus.
Enhorabona, això és important. Ha aconseguit fins i tot un
parell de titulars: "El Govern proposa davallar els imposts",
però escolti'm, primer, aquests imposts són poquíssims, i segon
la gent, encara que no sigui economista, pensa, i la gent diu
"preferesc pagar el 6% d'un milió que el 5% de tres", jo crec
que això ho entén tothom. Si vostès recomanen als notaris que
pugin les valoracions, si el cadastre de cada dia puja, clar que
poden baixar el tipus, però pagarem més, expliqui-m'ho.

En definitiva, nosaltres, la gent d'Unió Mallorquina, estam
per donar suport a un concert econòmic, a una autèntica
reforma de l'Estatut, i també si no és possible aquest concert, a
l'aprovació d'un règim econòmic i fiscal com el que vostès ens
havien fet creure que defensarien a Madrid, el mateix pel qual
nosaltres els donàrem suport. I no ens vengui amb històries
d'"ara Europa pensa", perquè si ho pensa ara, també ho pensava
el 94, i vostès n'eren conscients i ens varen voler enganyar.
Nosaltres tenim voluntat de consens en tot allò que afavoreixi
els interessos de Mallorca, però no ens agrada que ens prenguin
el pèl. Sempre que lluitin per les nostres illes tendran el nostre
suport, però mai, mai no voldrem donar-los suport amb enganys
que van en contra dels nostres interessos.

Però també els he de dir, senyors del Partit Popular, que crec
que estan realment acabats, que són incapaços ja, per més
temps, de defensar els interessos d'aquesta comunitat i que els
ciutadans de cada dia se'n temen més, i fins que a aquesta
comunitat no hi hagi partits nacionalistes, siguin de dretes,
siguin d'esquerres o siguin de centre, valents i capaços de
defensar de ver els interessos d'aquesta comunitat, les coses no
ens aniran bé més que en xifres macroeconòmiques, però en la
realitat de cada ciutadà, en el dia a dia, la veritat és que la
nostra solució només passa per gastar territori, més territori,
recursos naturals i més recursos naturals. I això és pa per a avui
i fam per a demà.

Gràcies, senyor president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, senyora diputada. Té la paraula el
president de la Comunitat Autònoma, Sr. Matas.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i
senyors diputats. En primer lloc, vull agrair les
intervencions dels grups, dels representants del Grup Mixt,
del Sr. Balanzat i de la Sra. Munar. Vull agrair, en primer
lloc, al Sr. Balanzat, que sí ha recollit, almanco ho sembla,
l'oferta de diàleg que ahir li vàrem fer, malauradament no
passa el mateix amb la Sra. Munar que com que tenia,
probablement, el discurs preparat, no ha estat capaç de
contestar a la nostra oferta de diàleg, però estic convençut
que ara, ara podrà recapacitar i contestar sobre aquesta
oferta de diàleg que ahir vàrem llançar en aquest discurs.

Amb el seu permís, començaré idò, perquè és més fresc,
per contestar a la Sra. Munar. Dir-li que agraesc el to de la
seva intervenció, almanco la preocupació pels aspectes que
contemplen aquest debat, i naturalment em permetrà que no
entri en qüestions -Sr. President, seria possible no tenir com
sempre a tot el debat, aquesta veu en off, jo crec que no ens
condueix enlloc ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. President, continuï, desgraciadament ja és ...

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

... habitual ...

EL SR. PRESIDENT:

... un bé d'interès d'aquest parlament, tenir veus en off.
Continuï, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

Molt bé, gràcies, Sr. President. I gràcies, Sr. Pons,
gràcies per la seva comprensió i la seva educació, sobretot.
Moltes gràcies.
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Miri, Sra. Munar, vostè parla d'un grup dividit, això deu ser
probablement una abstracció, ara que està de moda, aquí hi ha
un grup ben ferm, un grup d'un sol partit i probablement vostè,
la seva experiència del consell insular, és el que li fa interpretar
el que són grups cohesionats, grups dividits, grups que són una
pinya al voltant del seu president, però crec que no és bo fer
aquest tipus de creuament de cables que ens perjudica. Jo li vull
recordar una cosa que ja la vaig sentir ahir i que, amb tot el
respecte que li tenc, crec que confirma que vostè no va escoltar
massa bé la meva intervenció d'ahir. Miri, jo ahir vaig dir, a
més tenc el discurs aquí, ara seria llarg, no, no, no els ho
tornaré a llegir, els promet que no el tornaré a llegir, ho promet.

(Remor de veus)

Voldria no haver de repetir, però jo ahir vaig dir,
exactament: "miri, en un any hem aconseguit majors quotes -en
un any i un parell de mesos-, majors quotes d'autogovern a les
Illes Balears, d'autonomia, d'enfortiment de la nostra
autonomia, que amb els 13 anteriors". Vostè també recordarà
que vaig dir a un moment determinat que moltes de les coses
que es recollien eren fruit de la feina que havien fet presidents
anteriors, ho deu recordar, crec que recorda perfectament que
ho vaig dir així. Però, clar és que vostè o ho vol interpretar
malament o no ho entén, escolti, què ha canviat en aquest any?,
el Govern de Madrid. Que és el que no passava els altres 13
anys i que passa ara?, que hi havia un govern socialista a
Madrid, que no creu en les autonomies i que ho ha demostrat de
forma palesa, que ens ha tengut durant 13 anys a pa i aigua, i
que ara resulta que nosaltres en un any i un parell de mesos
hem aconseguit les transferència d'Universitat en tot el que ens
havia negat tres mesos el secretari d'Estat d'Universitat
socialista. Hem aconseguit l'Inserso en allò que la ministre
d'Assumptes Socials ens negava i ens deia "no haréis una
residencia en Felanitx, no quiero hacerla; no haréis un hogar en
Llucmajor"; nosaltres vàrem aconseguir la residència a Felanitx,
i la llar a Llucmajor. 

Vàrem firmar un sistema de finançament autonòmic que és
un sistema que crec que és molt bo no tan sols econòmicament,
sinó que és molt bo perquè ens dóna la capacitat de vincular els
ingressos, això que vostè planteja com a coses etèries i com a
coses que a més crec que no sap exactament el que signifiquen,
això de la capacitat fiscal, de la balança fiscal d'aquí cap allà o
d'allà cap aquí, la passa que es fa amb el sistema de
finançament autonòmic és crucial, són fets, amb aquest sistema
de finançament autonòmic, els doblers que rep la Comunitat
Autònoma, el Govern de la Comunitat Autònoma per al seu
finançament, ja no ve de Madrid, és que no se'n va d'aquí, ho va
dir el conseller d'Hisenda per activa i per passiva, significa que
uns doblers que abans se n'anaven a Madrid, ara ja no se n'hi
van. Que encara se n'hi van a Madrid? Totalment d'acord,
totalment d'acord. I entre altres coses hi ha d'haver, i vostè m'ho
haurà de reconèixer, almanco una part que se n'ha d'anar per
solidaritat, per solidaritat ben emprada, i solidaritat que
nosaltres, des de les Illes Balears, creim que la defensam amb
orgull, solidaritat per ajudar aquells que no tenen les mateixes
possibilitats que nosaltres.

És curiós que vostè em pugui parlar de no protegir el
territori, i es Canons, d'Artà, on era vostè a la Comissió
d'Urbanisme, perdó, el seu grup d'Unió Mallorquina, a la
Comissió d'Urbanisme, on era al Ple el grup d'Unió
Mallorquina, quan no votava a favor el conveni de la
protecció d'es Canons? El Govern balear -fantàstic, és
fantàstic-, el Govern balear va posar damunt la taula i ha
posat i està disposat a posar, un conveni, conveni que, per
cert, va redactar pràcticament un diputat del Partit
Socialista, i després no li ha agradat, però és igual, un
conveni que fa que el Govern balear aporta el 50% del que
costi protegir es Canons, del que costi, això són fets, però
tengui en compte, per favor, quan parli del tema d'es Canons
que són en joc llocs de feina, que estan en joc empresaris,
que no podem sota cap concepte fer que amb la nostra
actitud irresponsable, de qualsevol de les institucions, es
pugui posar en perill un sol lloc de feina i es pugui posar en
perill una empresa, cal pagar, perquè són els drets que té la
propietat privada, hem de pagar. I quan el Govern balear diu
que vol pagar, malgrat no sigui la seva competència, resulta
que el Grup d'Unió Mallorquina s'amaga, no se'n va, qui és
que protegeix el territori?

És cert que no tenim totes les coses com voldríem,
tampoc no va ser vostè capaç de seguir el meu discurs i
veure com jo, des del primer moment, sempre he fet
especial menció d'aquelles qüestions que crec que estan
malament a la nostra comunitat autònoma o que s'han de
corregir, qüestions que em preocupen. La primera qüestió,
la més greu, a la qual vostè no ha fet referència, en absolut,
perquè no li deu preocupar, és l'atur, a mi em preocupen els
sous baixos, però em preocupa molt més que hi hagi un sol
aturat, a vostè no, vostè ven la imatge perquè hi ha més vots
en els que tenen sou, és normal, però no és la realitat. A mi
em preocupa molt més que a les Illes Balears encara hi hagi
una sola persona que no pugui trobar feina o que no tengui
feina, que ...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, jo demanaria que, per favor,
guardassin ordre en aquest debat. Continuï, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

Sí, gràcies. Gràcies, senyors diputats. Em preocupa més,
és molt més important per a aquest govern i per a aquest
president aquest problema que no els altres, i tots són
importants, però hem de prioritzar perquè nosaltres tenim la
responsabilitat dels fets reals, nosaltres som un govern, un
partit, i un partit i un govern que té responsabilitats de
govern, que ha de passar comptes, i creim que no és de
rebut que puguem tenir aquest problema.
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Vostè diu que la vida és més cara aquí que no a altres llocs.
Perfectament, però no serà vostè, no serà el seu partit qui pugui
aconseguir que puguem corregir aquest problema que tenim a
les Illes Balears, els partits que puguem a un moment
determinat dur endavant aquesta llei de règim especial, una llei
que per primera vegada després de 300 anys farà que les Illes
Balears tenguin un reconeixement de la seva insularitat
específica, del seu cost de la insularitat, qui la durà endavant
són aquells diputats que tenen influència a Madrid, no aquells
diputats marginals, que no tenen en aquest moment quota i
responsabilitat de poder a Madrid, seran aquells diputats que
tenen possibilitats d'influir realment en les coses reals, i de
tornar aquí i dir, "això hem aconseguit, i això és el que ajudarà
que el cost de vida a les Illes Balears, el nostre cost de la
insularitat sigui corregit".

Em preocupa que quan vostè fa l'anàlisi de les coses que diu
que estan malament es deixi coses que a mi em semblen
importantíssimes, em preocupa que no faci una referència a la
joventut, a les drogues, em preocupa que no faci referència als
discapacitats, em preocupa que no parli de la igualtat
d'oportunitats de la dona, em preocupa especialment que vostè
no parli d'aquesta qüestió, em preocupa que no parli dels
nostres empresaris, em preocupa que no parli dels petits
empresaris i de la llei que vàrem anunciar ahir aquí per ajudar
aquests petits empresaris, em preocupa molt que no parli dels
agricultors, em preocupa molt que no parli de la situació que
pateixen els nostres agricultors.

Miri, respecte de l'hospital d'Inca li vull dir molt clarament
com està la situació, que per una altra banda vostè la coneix
perfectament. A l'hospital d'Inca hi ha un compromís del
ministre, en primer lloc hi ha un Pla de salut, el que és el mapa
sanitari on el Partit Popular amb els vots en contra d'altres
partits polítics va incloure l'hospital d'Inca dins la xarxa
sanitària. Què va passar, perquè hem de contar la història?, va
passar que amb una maniobra hàbil, ho vull reconèixer, hàbil,
el Partit Socialista que governava a Madrid, com que no
estaven d'acord amb l'hospital d'Inca, varen accelerar la
tramitació del segon hospital de Palma, molt bé, què ha passat?,
que aquest hospital, gràcies a aquesta política ha passat davant
el d'Inca, però això no vol dir que el d'Inca no es faci, el que
passa és que és d'atemperar el temps d'execució dels hospitals
i de la xarxa hospitalària, perquè tot en un dia no es pot fer.

En canvi, quin és el compromís? El compromís és dur
endavant aquest hospital. Si en aquests moments el Govern de
la Comunitat Autònoma tengués competències en sanitat
exclusives, seria molt més fàcil, aquest projecte es podria dur
endavant immediatament, però el compromís és que el
Ministeri de Sanitat i el ministre en persona, ha compromès al
batle d'Inca la inversió per a la construcció de la infraestructura,
naturalment haurà d'intervenir el Govern balear per poder
finançar en el seu moment el manteniment d'aquest hospital,
però la inversió està garantia, temperada en el temps de
l'execució de la xarxa hospitalària, però hi ha el compromís
ferm, sense cap dubte.

Transferències de la Universitat. Jo ahir també vaig dir
que em preocupava el tema que els pares de famílies de les
Illes Balears, els pares, haguessin d'enviar els nins a estudiar
a fora. Vostè naturalment, per deformació, i la comprenc,
parla dels que se n'han d'anar a la península. No, no senyora,
és molt més greu el que ha de venir de Formentera aquí i el
que ha de venir d'Eivissa o de Menorca aquí, és que és molt
més greu, és que no podem anar així, o feim país o no feim
país, o feim país o només feim Mallorca, no, a mi em
preocupen els universitaris que se'n van a Barcelona, i
tendrà notícies aviat, perquè ahir les vaig anunciar. Em
preocupen, però em preocupen més els de Menorca, els
d'Eivissa i els de Formentera, que no tenen possibilitat de
fer estudis universitaris de cap tipus, i per això un any
després que el Govern balear tengui les competències en
universitat, inaugurarem l'extensió universitària a Eivissa i
la inaugurarem a Menorca. Fets són fets, i comanden.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, senyores i senyors diputats. Em veure en
l'obligació d'haver de cridar l'atenció de manera individual
a segons quins diputats i diputades. Continuï, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

Gràcies, Sr. President.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

Pel que fa a ensenyament, li vull dir que vostè oblida una
qüestió que jo crec  que és important de dins l'anàlisi
d'aquesta preocupació que crec que ha quedat molt palesa al
llarg del meu discurs d'ahir i de declaracions anteriors, vostè
no pot oblidar la subvenció, la gratuïtat de l'ensenyament,
quan vostè presenti dades, les ha de presentar homogènies,
vostè no pot presentar unes dades aquí de despesa
d'ensenyament públic sense oblidar l'ensenyament concertat,
l'ha d'incloure, vostè ho sap, és una entesa en aquesta
matèria, és l'autora del model educatiu vigent a les Illes
Balears, del Partit Popular, naturalment, i d'Unió
Mallorquina, i per tant vostè sap perfectament que s'ha de
tenir en compte l'educació concertada.
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Transport públic inexistent? Jo crec que vostè té el discurs
prefixat, perquè què més vol que el reconeixement que tenim
mancança en transport públic; jo ho he reconegut i no se'm
cauen els anells; és que ho he reconegut molt de temps. Però la
diferència quina és? Que nosaltres intentam corregir aquelles
coses on creim que ens hem equivocat, o que no hem fet tot el
que podíem fer, quasi sempre perquè ens falten doblers, també
ho he de dir: els doblers no són il•limitats, i no totes les coses
es poden fer. Però nosaltres hem posat en marxa, tenim un pla
de transports, però és que a més aquest pla de transports ja està
concretat amb el projecte més important, que es farà en inversió
d'infraestructura de transport, que és dur el tren que va de
Palma a Inca fins a sa Pobla, passant per Llubí i per Muro, i
després fins a Alcúdia; un projecte molt ambiciós, important,
que a mes -i ho vull dir, ho vull recordar- s'ha de sumar a la
inversió que ja hem fet al tren, i que és espectacular. Hem
invertit mils de milions de pessetes en millorar el servei del
transport ferroviari, cosa que durant tots els anys que aquesta
transferència no va estar transferida, no es va invertir ni una
sola pesseta. I nosaltres hem aconseguit invertir mils de milions
per millorar un servei, i tenim en aquests moments un servei
que té un índex d'acceptació molt alt.

La inversió en carreteres: Vostè diu que és la més baixa
d'Espanya. Jo estic d'acord amb vostè. Li repetesc: estic
totalment d'acord. Durant 13 anys el Sr. Borrell sortia, deia:
"Plan multimillonario de inversión en carreteras", i a les Illes
Balears, ni la pedrea. És ver, és que ho hem patit durant 13
anys. Però és que en aquests moments tenim l'oportunitat
d'arreglar-ho. De totes maneres no s'ha d'oblidar que l'únic
moment on el Partit Socialista Obrer Espanyol de Madrid va
voler finançar una obra important, una autopista a les Illes
Balears, que va ser l'autopista d'Inca, crec que era l'any 83,
Unió Mallorquina no ho va voler. Unió Mallorquina va impedir
que es fes l'autopista a Inca en aquell moment finançada per
Madrid. Qualque responsabilitat deu tenir Unió Mallorquina
respecte d'aquesta baixa inversió.

Miri, el Partit Popular és un partit que té un programa
electoral, que té una ideologia, i que defensa un model
autonòmic, i que l'ha defensat amb fets durant tots aquests anys.
El Partit Popular en aquest moment ha iniciat la reforma de
l'Estatut d'Autonomia, aposta per una reforma de l'Estatut
d'Autonomia, consensuada, sense rompre els grans equilibris,
sense rompre el que nosaltres creim que són els eixos
d'enteniment bàsics per a la bona convivència d'aquest projecte
de país. I continuarem. Li deman la seva ajuda, li deman la seva
col•laboració, li deman que Unió Mallorquina si té interès en
reformar l'Estatut assisteixi a les ponències i a les comissions.
Unió Mallorquina no ha assistit a les ponències i a les
comissions. Només li deman que assisteixi, que Unió
Mallorquina ens ajudi, als representants en aquest moment del
Partit Socialista i del Partit Socialista de Mallorca, que estan
fent una molt bona feina en aquesta reforma de l'Estatut, i que
puguem discutir allà on hem de discutir, en aquest Parlament,
i veure d'arribar a un enteniment. Però el primer que hem de fer
és ser-hi; si no hi som, difícilment podrem arribar a acords.

Les directrius d'ordenació territorial, en parlarem ara,
contestant el Sr. Balanzat. Però, escolti, el Pla d'ordenació
de l'oferta turística, tota la legislació que s'ha fet, dels
decrets de regulació de l'oferta turística a les Illes Balears
són molt important, no els menyspreï d'aquesta manera, com
si fossin marginals. Són normes bàsiques, essencials. Jo
comprenc perfectament que un partit, que a més em va
cridar moltíssim l'atenció, com és Unió Mallorquina, que
aquest estiu proposa que la solució a l'overbooking és que
tots els contractes que facin els hotelers -privats,
afortunadament- de les Illes Balears passin per una
fiscalització i per un registre públic, aquest
intervencionisme des d'un partit que vol ser liberal, crida
l'atenció. Nosaltres rebutjam radicalment qualsevol solució
d'aquest caire i qualsevol solució intervencionista. Vostès
s'imaginen tots els hotelers quan fan els contractes anant a
fer la coa a l'administració: "Escolti, posi'm un segell..."
Home, no, no; crec que no és el camí.

La reforma de l'Estatut del 91 el problema més greu que
va tenir és que va estar cinc anys guardada dins un calaix.
És una reforma que li passen cinc anys per damunt, i perd
actualitat, perd vigència i perd sentit en moltíssims dels seus
plantejaments.

Respecte del tema del funcionaris, de la pujada als
funcionaris, jo crec que tendrem ocasió de parlar-ne, però la
realitat sobre la pujada del sou als funcionaris, almanco al
Consell Insular, estarà vostè d'acord amb mi que és almanco
curiosa, perquè ha estat un espectacle. La qüestió dels vuit
anys del conveni, perdoni'm però ni tan sols hi entraré. És
que ja em pareix ridícul, i li dic amb molt bones paraules, o
almanco amb bona intenció: ridícul. Les carreteres no es fan
en un any; aquí hi ha enginyers de prestigi, les carreteres no
es poden fer en un any, i a més a mi no em sap greu
planificar a vuit anys vista. Només faltaria que fóssim
capaços de fer 29 projectes de carreteres en un any o en dos
anys, i no poguéssim planificar i fer un acord a vuit anys.

De totes maneres, gràcies per la seva intervenció, i li
record, Sra. Munar, l'oferta de diàleg que ahir li vàrem fer
des d'aquesta tribuna.

El Sr. Balanzat em diu que el Sr. Matas és el responsable
de tot el bo i de tot el dolent que passa en el món. Em sap
greu, però no era la meva intenció. La meva intenció crec
que va quedar palesa també amb el discurs, que no li
amenaçaré amb tornar-lo a repetir, però era precisament fer
un reconeixement de culpa de les coses que crèiem que eren
millorables; i en canvi, sense cap tipus de complex ni de
rubor, poder exposar aquelles coses que nosaltres creim que
van bé i que van pel camí que toca anar. De totes maneres,
li deman que crec que no li ha de saber greu que les Illes
Balears vagin bé. Hauria d'estar orgullós. Estigui orgullós
de la seva terra i de la seva gent.
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Quan vostè va contestar ahir al discurs en els mitjans de
comunicació, va dir que havia emprat 30 minuts; avui matí deia
que n'havia emprat 10, i ara al discurs ja ha dit que n'havia
emprat 5. No és una qüestió de temps. Si fos ver que hagués
emprat cinc minuts en qüestions mediambientals -que no és
ver- quins cinc minuts més importants! Les directrius
d'ordenació del territori. Sr. Balanzat, com pot ser que vostè,
que diu que vol dialogar, faci un judici previ de les directrius
d'ordenació territorial sense conèixer-les? Clar, és que no
podem anar a enlloc. Mai no podem arribar a enteniments. Té
raó la gent del carrer quan diu que aquí no feim més que
barallar-nos i no solucionar les coses. Té raó. Com ens podem
entendre si dos anys de feina, d'elaboració de l'acord més
important que en ordenació del territori s'ha de produir a les
Illes Balears, que són les Directrius d'ordenació territorial, dos
anys de feina vostè les rebutja abans de conèixer-les: "No, no,
escolti, no. Com que ve del Partit Popular, fora!". No, escolti,
miri-se-les, estudiï-se-les, i quan se les hagi pogut estudiar,
després faci les al•legacions. Nosaltres estudiarem les
al•legacions, i després les podrem discutir. Però no pot fer un
judici de valor d'aquestes característiques, exactament igual que
vostè, que ja es contagia del seu company de cadira, no pot
sortir a fer la imatge de la foto publicitària a la premsa i dir "la
Llei de sòl rústic és una llei que ho permet tot". Per l'amor de
déu!, si la crítica sempre ha estat la contrària. La seva crítica
sempre ha estat que el Partit Popular seria incapaç mai de treure
una llei de sòl rústic d'aquestes característiques. Aquesta llei de
sòl rústic és la llei més protectora del sòl rústic que hi ha a
Espanya, i vostè no m'ho podrà rebutjar mai: la més
proteccionista d'Espanya. La que ve a continuació, que és la de
València, està a un 50% de protecció que la Llei de sòl rústic.

El que passa és que vostè no s'ho creu. No es creu que el
Partit Popular sigui capaç de dur endavant un projecte de llei de
sòl rústic que limiti les construccions en sòl rústic, les ordeni i,
com li vaig dir ahir, acabi amb les uralites en mig del camp.
Això ho fa la llei. Les uralites que vostè va enmig del camp i
les veu, aquesta llei de sòl rústic és la que les prohibeix. Vostè
amb aquest contagi... -per mi estic avorrint el Sr. Grosske, que
té una mica de son- ...amb aquest contagi de fer un clixé de tot,
vostè vol fer d'una excepció la norma. La norma és que no es
pot construir, a l'illa de Mallorca i a l'illa de Menorca, en menys
de 14.000 metres; 7.000 a Eivissa i 6.000 a Formentera perquè
-vostè millor que ningú ho hauria de saber- aquesta qüestió a
Formentera té una realitat específica distinta, i que la protecció
de 7.000 metres a Eivissa i 6.000 a Formentera és una protecció
important.

Però a vostè no li va bé que tota la gent pugui saber que el
Partit Popular ha presentat i aprovat una llei que limita les
construccions a sòl rústic a menys de 14.000 metres. Aquest
titular a vostè, no li va bé. I vostè intenta agafar l'excepció,
d'una part petita de terreny, i la intenta elevar al titular. Escolti,
aquestes urbanitzacions d'abans de l'any 1958, on no existia
pressió turística a l'illa de Mallorca i a les Illes Balears,
aquestes urbanitzacions es legalitzen per regularitzar una
situació. I som un percentatge mínim respecte del total, i a
vostè el que li hauria de preocupar des del meu punt de vista, és
el total. I no pot sortir vostè aquí a dir que la Len és una
mentida, que la Len no protegeix, perquè la Len és una llei que
aquest parlament ha aprovat al seu moment i és un orgull per
aquest parlament haver aprovat la llei, una llei que protegeix
més del 40% del territori a les Illes Balears.

El tema de ses Salines d'Eivissa vostè l'havia de treure,
jo repetint-li el discurs li contestaria la pregunta, però clar,
vostè ha de vendre Eivissa, i ha de tornar a repetir el tema
de ses Salines, i sap que la contestació és que li tornaré
llegir el discurs, li vaig llegir ahir, li vaig dir: "Sr. Balanzat,
hi ha un acord parlamentari -per a nosaltres els acords
parlamentaris són sagrats, són importants, per a vostè tal
vegada no tant, però per a nosaltres són sagrats-, hi ha un
acord parlamentari a proposta del Partit Popular de protegir
ses Salines d'Eivissa i Formentera, avançant-nos a la
possible resolució del Constitucional, avançant-nos. Doncs
bé, resulta que en aquests moments, aquest acord és el que
comanda, en aquests moments la protecció és la de la
reserva, i naturalment el Govern d'aquesta comunitat
autònoma, el Consell Insular d'Eivissa i Formentera
actuaran en conseqüència i complint escrupolosament el
mandat d'aquest parlament.

El Pla energètic, diu que no saben res, vostè no devia ser
aquí el dia que es discutiren els criteris, ha passat per aquest
parlament, hi ha uns criteris aprovats, hi ha els eixos bàsics
d'aquest pla d'energia aprovats, i aquest pla d'energia s'acaba
d'acord amb els criteris aprovats pel Parlament, s'acaba de
confeccionar per sortir a exposició pública tal com li hem
avançat.

Miri, vostè també diu que el Partit Popular és un partit
que torna boig -crec que ha dit- per les carreteres. Miri, hem
arribat a un acord del conveni de carreteres, té raó vostè en
una cosa, les carreteres no són totes dissenyades, però sí la
necessitat de la comunicació. Són 29 projectes de carreteres
manco el de sa Pobla-Alcúdia, 28. Vostè surti aquí i em
digui d'aquests 21 projectes, quin vol que no es faci, surti
aquí i digui a la gent de Son Cervera que no s'ha de fer la
variant de Son Cervera, surti, surti aquí i digui a la gent de
Vilafranca que no s'ha de fer la variant de Vilafranca, surti,
surti i digui a la gent de Santa Eulàlia que no vol que es faci
la variant de Santa Eulàlia, surti i digui a la gent de Sant
Antoni que no es faci la de Sant Antoni, surti i digui que no
vol que es faci la segona ronda de la ciutat d'Eivissa, surti i
digui que no vol que es faci la carretera que vostè vulgui,
surti aquí i digui-ho, vostè pot sortir aquí i dir, "mirin, jo
crec que, tal com va l'assumpte, a Palmanova ens poden
aturar, i de Palmanova a Peguera no necessitam cap via
d'accés ràpid", perfecte, ho puc admetre, no ho compartesc,
però l'únic que li deman és que tengui la valentia de dir-ho,
que tengui la valentia de dir a la gent de Son Ferriol que no
han de tenir un desdoblament fins a Son Ferriol,
senzillament.
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Del Pla de transports ja n'he parlat abans. D'on treurà els
doblers? Home, això és el darrer que em faltava per sentit.
Nosaltres tenim perfectament controlat com finançarem el tren,
si no haguéssim fet el tren, perquè no el feim, i ara, com que
l'hem fet, l'ha fet el Partit Popular, i a vostè això li fa por, ara
resulta que, "d'on el pagaran?, com s'atreveixen a fer un tren?,
d'on el pagaran?" Escolti, la realitat és que el Partit Popular farà
el tren i el Partit Popular ampliarà el tren d'Inca fins a Alcúdia.

Ha dit que era un apèndix de cosmètica verda, el tren. Està
molt bé aquesta frase, 4.000 milions de pessetes d'inversió en
tren, i resulta que el tren és un apèndix de cosmètica verda.

Li vull donar la raó en una cosa que em sembla important,
i també a la Sra. Munar, que ho ha dit. Fa molt de temps que
parlam de les DOT, és ver, jo estic d'acord que les directrius
d'ordenació territorial hagués estat desitjable que haguessin
estat aprovades abans, però no ha estat possible, ningú no és
perfecte, però almanco les hem tret, hem fet dos anys de feina
i les hem tret, jo crec que almanco la bona voluntat de treure les
directrius d'ordenació territorial, de discutir-les, d'iuntentar
aprovar-les, existeix. Aquesta és la nostra voluntat. "Darrera les
DOT ...", vostè no coneix les DOT?, i ja està, deixam sospita de
dubte, "darrera les DOT ...", per l'amor de Déu, Sr. Balanzat, si
té alguna cosa a dir, digui-la, si vostè ha de fer qualque
acusació, faci-la, tengui la valentia de pujar aquí i fer-la, però
no em deixi sospites de dubte, no n'accept ni una de sospita de
dubte, "darrera les DOT ...".

Miri, jo comprenc, és ver, i en això l'admir, vostè està totsol,
i vostè ha de saber de tot i no pot, està totsolet, els altres, tots,
tenim molta gent, especialistes, jo en això l'admir, comprenc
que no pot parlar d'educació, vostè, no sap de què parla, només
dels sous i poc més, escolti, si vostè ni tan sols sap quin és el
cost efectiu de la competència deslligat en capítol 1, capítol 2
i capítol 6, no ho pot saber mai, és a dir no pot dir que hem fet
una transferència que només ha servit per pagar els sous, és que
no és ver, és una animalada dir això, però jo comprenc, de ver,
que de vegades existeixen dificultats, no?

No em compari xifres que no són homogènies, 40.000
milions d'educació, 57.000, els 57.000 són en 8 anys, i 48 per
8 són 320.000, no són 40.000, 40.000 per 8 són 320.000 milions
de pessetes, no pot comparar 57.000 amb 40, si vol compari'm
57.000 amb 320.000 milions de pessetes.

Vostè diu que no ha existit debat del model educatiu,
escolti, ho vaig dir ahir, el conseller ha demanat una
compareixença voluntària. Tenim intenció de poder debatre el
model educatiu, tenim preocupació per l'educació, sentim
preocupació per l'educació, i de ver que la volem consensuar.

Diu que vaig tocar de passada la reforma de l'Estatut,
tant de bo, que la vaig tocar de passada, perquè, si no,
hagués pogut estar tres o quatre hores. Jo crec que vaig
tocar amb profunditat la reforma de l'Estatut, el que
significa, eren un dels cinc punts bàsics que jo explicava, i
em diu que vol llistes separades consell insular-govern. Em
sembla molt bé, a mi em sembla molt bé que vostè vulgui
aquestes llistes separades, però s'haurà de posar d'acord amb
els seus. Clar, vostè parla que nosaltres miram les eleccions
del 99, quan vostès tenen reunions per un pacte electoral del
92, nosaltres no, i resulta que aquesta llista única, aquest
pacte d'esquerres que Els Verds i el Partit Socialista i
Esquerra Unida conformaran, no estan tots d'acord, s'hi
hauran de posar, què farà, què farà si els partits que van amb
vostè no volen llistes separades?, què farem?, ens hem de
posar d'acord, el que no pot ser és enganyar la gent. Vostè
vol llistes separades, i resulta que es presenta a un mateix
partit amb tots els socialistes i els socialistes no volen ...,
home, no, jo no dic que hagin de ser separades o no, ni vull
entrar a cap judici de valor en la postura de cap partit, en
absolut, l'únic que dic és que s'hauran de posar d'acord,
hauran de tenir un sol missatge cap als electors.

Miri, jo crec  que vostè, Sr. Balanzat, té un problema, té
un problema que per a mi és molt greu, un problema molt
important. Jo conec una mica, Sr. Balanzat, el que són i el
que representen partits verds a Europa, per exemple, i jo li
dic una cosa, vostè, Sr. Balanzat, no és verd, no, no, i li ho
dic seriosament ...

(Remor de veus)

... vostè, Sr. Balanzat, el problema que té  és que abans
de ser verd, que és el que són els partits a Europa, vostè és
socialista,...

(Rialles)

... clar. Vostè, Sr. Balanzat, amb el seu permís, amb el
seu permís, miri, Sr. Balanzat, a més, estic content que les
senyores i senyors diputats s'ho passin tan bé.

Miri, sincerament, jo la idea que tenc del que és un grup
verd, me la dóna una associació con Greenpeace, per
exemple...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, guardin silenci. Continuï, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Balanzat, jo tenc una idea
del que ha de ser una actuació d'un grup que primer defensa els
interessos de l'ecologia, que interessos de partits polítics
concrets, i per això li pos l'exemple de Greenpeace. Greenpeace
crec que és una associació que és capaç de defensar l'ecologia
per damunt de tot, i només per això a mi em mereix tot el
respecte del món. Miri, vostè el que no pot fer és estar contra la
incineradora o no estar-hi segons qui la presenti. Greenpeace va
estar contra la incineradora quan la incineradora la defensava
el Partit Popular amb el seu president el Sr. Joan Verger, i va
estar contra la incineradora amb el pacte d'esquerres del Consell
Insular, quan el responsable era el Sr. Sampol, hi va estar
absolutament igual, en contra ...

(Rialles)

... no hi ha hagut un canvi de postura, en canvi dins vostè sí
que hi ha un canvi de postura que jo li vull intentar demostrar.

Vostè fa un parell de mesos va dir a unes declaracions que
era escandalós que el president de la Comunitat Autònoma -ho
va dir així- fomentàs el turisme a altres països com si fos la
setena meravella del món; vostè va dir que el president de la
Comunitat Autònoma era l'ambaixador del sector hoteler que ha
estat destruint durant 30 anys el nostre litoral, i el president
Matas se'n va a Estats Units, se'n va a Dominicana a defensar
aquest projecte, a la defensa dels nostres hotelers i a defensar
que els hotelers vagin també a destruir aquests països. Jo no
estic d'acord amb aquestes declaracions, però ho respect, em
sembla molt bé que vostè ho digui, però clar, quan tots els seus
se'n va a Cuba a fer el mateix, vostè calla. Quan el seu company
de taula se'n va a Cuba a passar un cap de setmana, ...

(Rialles)

... vostè no diu res. Què passa?, què passa?

Sr. Balanzat, el model de Cuba i el model de Dominicana,
ecològicament parlant, són distints? És distint si ho fa el Partit
Popular o si ho fa la gent d'esquerres? La gent d'esquerres té
carta blanca? La gent d'esquerres sí ho pot fer i nosaltres no?

Sr. Balanzat, si vol vostè merèixer el meu respecte polític,
pugi a aquesta tribuna i expliqui, expliqui per què vostè només
es posiciona en contra de tot allò que a vostè li semblen atacs
a l'ecologia quan surten del Partit Popular, pugi i digui aquí el
perquè de les seves raons, per l'absoluta entrega a l'esquerra.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, Sr. President. Per al•lusions.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President. Vull insistir. Deman un torn d'al•lusions.

EL SR. PRESIDENT:

Vostè tendrà el seu torn per fer totes les referències que
vulgui, Sr. Diputat. Sr. Balanzat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. No sé que ha
pres avui el Sr. Matas per esmorzar, però estic al•lucinat.
Només tenc cinc minuts, per tant...

Per exemple, en principi parlarem de les DOT, de les
directrius d'ordenació territorial. Vostè em diu que jo ja he
fet un judici previ, i que ja les he rebutjat. No és cert. Jo he
dit, en les meves declaracions, que el grans principis que
inspiren les DOT em semblen precioses, i també he dit que
Els Verds estam disposats, quan faci falta, a seure'ns a una
taula, a dialogar, a consensuar i a discutir el que faci falta.
Però consensuar i discutir vol dir que el Partit Popular haurà
d'escoltar -com a mínim per primera vegada haurà
d'escoltar- i haurà d'acceptar coses que venguin de
l'oposició. No com ara. Per tant, ni cap judici previ, ni això.

Diu que faig un judici previ sense haver-les conegut. Bé,
no les puc conèixer si vostè, el primer que fa, abans de dur-
les al Parlament, és muntar exposicions i fer propaganda en
els mitjans de comunicació. En tot cas, és aquí on les hauria
de dur primer perquè les poguéssim veure i discutir.

Òbviament, sobre la llei de Sòl Rústic, no puc estar més
en desacord amb vostè. A mi m'és igual que, aparentment,
sigui la llei de Sòl Rústic més proteccionista d'Espanya,
m''es igual, jo estic convençut que, per a les nostres illes no
serveix en absolut, no serveix per a res. És mentida que
tenim el 40% protegit, és una absoluta i podrida mentida. Ja
està bé, de dir que tenim el 40% protegit. És mentida. Tenir
el 40% protegit vol dir que és un 40% de sòl en el qual no
es pot fer res, o gairebé res, i no és el cas, perquè es poden
fer moltes coses.

En el tema de Ses Salines, estic content que hagi canviat
d'opinió. Els seus col•legues de les Pitiüses sempre han dit
que volien fer un decret en el qual la figura que havia de
servir per a Ses Salines era la de parc natural. Ara vostès
diuen que no, que no volen fer-les parc natural, que
respecten la reserva natural, i que esperaren saber què passa
en el Constitucional. Enhorabona, estic content que hagin
canviat d'opinió.

Ha dit una frase de la qual vostè quedarà presoner per a
sempre. Ha dit que els acords parlamentaris són sagrats. No
es preocupi, tots els grups utilitzarem això, contínuament,
i li recordarem. No sap el que ha dit, Sr. Matas.



3338 DIARI DE SESSIONS / Núm. 81 / fascicle 2 / 8, 9 i 10 d'octubre del 1997

Conveni de carreteres: hem de dir que, pràcticament, el 75%
de tots els sous d'aquest conveni són per a autopistes, que és el
major impacte important que tenen aquestes illes. Del tren,
encara no han fet res. Ja veurem si ho fan. Em sembla molt bé,
i crec que és absolutament insuficient el tram de tren fins a
Inca, crec que s'hauria de fer un esforç més important.

En temes d'educació, jo estic convençut del que he dit. Crec
que el que s'ha pressupostat és per pagar els sous als professors,
i poc més, i crec que ho puc dir, entre d'altres coses, perquè
som mestre d'escola i conec una mica el tema.

Després ja ha començat a desbarrar, i ha començat a parlar
de Verds a Europa, a dir-me com ha de ser, quina és la idea que
el Sr. Matas té sobre Els Verds, però a mi tant me fa! -perdoni
l'expressió- del que vostè cregui que ha de ser un verd. Faltaria
més. Greenpeace és una ONG que té com a missió conscienciar,
i pressionar i sensibilitzar tots els partits polítics, totes les
institucions, per tal d'afavorir el medi ambient. Un partit verd
és un partit polític que està dins les institucions, i el seu paper
no és, exactament, el mateix que el d'una ONG. No és
exactament el mateix i convendria, Sr. Matas, que vostè ho
sabés.

Diu que som socialistes, Déu meu!, i que els verds, a
Europa, són una altra cosa. Jo vull recordar que jo,
efectivament, no som socialista. però he de recordar, m'agradi
o no, que a Alemanya, a molts estats federats, hi ha els social-
demòcrates i els verds que governen junts. Què ha passat a
França?, per exemple. O, què ha passat a Itàlia?, on hi ha un
pacte progressista on també hi són els verds. Per tant, si algun
dia hi ha un pacte progressista en el qual també hi som els
verds, no seria un cas excepcional, sinó que seguiria una línia
que ha començat ja fa molts anys a Europa, i que ara està
passant, entre d'altres llocs, per Galícia. Per tant, no crec que
això hagi d'escandalitzar ni hagi de preocupar ningú.

Després ja ha començat i ha dit que els verds hem canviat de
postura sobre la incineradora. Però després ha començat a
parlar de Cuba. I a mi que m'importa Cuba? Jo no hi he estat
mai, a Cuba. I parla dels meus, com si jo m'hagués de sentir
implicat en tot el que fan els altres. Escolti, jo som dels Verds.
Hi ha uns senyors que són del PSM, un senyors que són del
partit socialista, un senyors que són d'UM, i uns senyors que
són d'Esquerra Unida. Cadascú té el seu partit, la seva
ideologia, la seva manera de fer les coses. Per tant, el fet que en
alguns punts, en alguns casos, en  molt o poc, coincidim, no vol
dir que del que fa un, ben fet o mal fet, els altres n'haguem de
ser corresponsables. Només faltaria.

Parla de les llistes separades, que ens hem de posar d'acord.
No es preocupi, ja ens posarem d'acord. De totes maneres, per
les meves informacions, la majoria de partits, o alguns partit
grans, encara no han dit la seva darrera paraula, en el tema de
les llistes separades. Per cert, no sé encara quina és la seva
opinió respecte d'aquest tema, i seria interessant conèixer-la.

Jo crec que tot aquest tema de Cuba, i dels hotelers, i
aquesta mescla d'incineradora -després ja no ha continuat
parlant d'incineradora-, vostè no sap ben bé com atacar els
ecologistes, i com atacar els verds, i mescla coses, i se les
inventa i ens vol donar lliçons de com hauria de ser un
autèntic partit verd. Quasi ha dit un partit verd que no es
fiqui en política. Té pels, eh? Un partit verd..., no això de la
política no és dels verds, els ecologistes han de fer una altra
cosa, però ficar-se en política no. No, això és lleig. Res més.
Gràcies Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Munar, té vostè la
paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. La veritat és
que hem tengut l'oportunitat de tenir una estona distendida.
Hem rigut abastament, veient com el Sr. Matas desvariava,
perquè del que ha fet, en aquesta tribuna, en la seva rèplica,
en mallorquí en diuen desvariar.

Em diu que jo tenia el discurs preparat, perquè vostè
m'havia demanat diàleg i consens. Jo li dic que estic
disposada al diàleg i al consens per a tots aquells temes que
siguin la defensa de la nostra Comunitat en general, i de
Mallorca i dels mallorquins en particular. Li he dit
claríssimament. No se'm pot acusar, precisament, de tenir
els discursos preparats. Tenc bastanta capacitat
d'improvisació, cosa que faria falta que vostè practicàs.

M'ha dit -i ja és d'un total atreviment- que té un partit
cohesionat. No es fiqui en embolics, Sr. Matas, no s'hi fiqui.
Tota Mallorca, i tota Menorca i tota Eivissa saben que té un
partit dividit, i això passa, en els partits, de tant en tant.
Com pot dir que té un partit cohesionat? No veu que fa
riure? Després encara posa l'exemple de Consell de
Mallorca. Un altre atreviment. Miri, en el consell de
Mallorca hi ha un pacte entre diferents partits polítics.
Gràcies al consens i al diàleg ens entenem. Vostè té un
partit dividit, són dues coses diferents. No les compari. I no
rigui, Sra. Estaràs, perquè aquests partits -que són molts-, a
través del diàleg han aconseguit mantenir-se dos anys en la
presidència, dos! En canvi els seus, que estan tant units, en
dos anys, han tengut tres presidents.

(Rialles)
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Convé tenir memòria i no ficar-se on no li demanen. El
Govern socialista no creia en l'autonomia. Per paga, els seus hi
creuen molt, exactament el mateix. Als seus, els han obligat a
agafar determinades competències: la d'universitat, ja no
quedava altra comunitat, què havien de fer?, els l'havien
d'endossar, i els la varen endossar amb unes quantitats
econòmiques ridícules.

Del tema de l'ensenyament en general, el mateix. Què no ho
ha vist, a començament de curs, que ningú no estava
conforme?, que era insuficient. Això de l'autogovern no és tenir
més competències, que els les endossin des de Madrid.
Significa tenir més competències, però ben dotades, que facin
que el ciutadà vegi que, quan les competències es gestionen des
d'aquí, les coses van millor. Però, si han d'anar igual o pitjor, se
les poden quedar a Madrid, a les competències.

També em diu que jo li he dit que vostè no protegeix el
territori. Miri, en primer lloc, jo no li he nomenat en tot el meu
discurs, es veu que no se n'ha adonat. Havia parlat del Govern
del Partit Popular de les Illes Balears, no de vostè com a
President. Però diu que jo he dit que vostè no protegeix el
territori. No li he dit això, li he dit que tenir el producte interior
brut de tot l'Estat significava consumir territori i recursos
naturals. Li he dit això, i vostè no m'ho pot rebatre.

Conveni de Es Canons: quina habilitat en ficar-se allà on no
toca. Miri, on eren els d'Unió Mallorquina, a la comissió, a
cercar els del PP? A cercar els del PP, que havien sortit de la
comissió, perquè no sabien si votar blanc o negre. Allà havíem
anat. I per què no ho sabien? Perquè vostè és ben conscient que
el tema del conveni de Es Canons és un absurd, i que no toca
Mallorca ni té seny. El conveni de Es Canons no és necessari si
vostè, com a President del Govern, protegeix amb les armes
que, com a President i com  a Govern té. Vostè vol un conveni
que faci que el Consell Insular de Mallorca pugui tenir
dificultats econòmiques el dia de demà. Això és el que pretén.
Perquè si el que pretén és protegir, protegeixi, vostè és el
President del Govern. Quina necessitat té de signar convenis
amb el Consell Insular de Mallorca? Com podem creure que el
Partit Popular pugi protegir? si fa dos dies que defensaven no
sé quants cinemes a Marratxí, estan en totes les urbanitzacions
de Santanyí, en totes les de Llucmajor... Justament només són
Es Canons d'Artà? No veu que si li veu molt el llautó! No s'hi
fiqui.

Miri, si d'una cosa no se'm pot acusar és de no ser valenta i
que m'amag. Unió Mallorquina no s'ha amagat mai, i la seva
presidenta menys. Qui s'amaga és vostè, sinó ho demanin als de
Felanitx.

(Rialles)

Vostè s'ha amagat moltes vegades. Jo no m'he amagat mai,
Sr. Matas.

Que no em preocupa l'atur? Jo no li he dit, que no em
preocupàs l'atur. Em preocupa l'atur i em preocupen tots els
problemes que afecten l'illa de Mallorca. Ara bé, què té a
veure una cosa amb l'altra? Què té a veure que els nostres
vidus i vídues cobrin menys, que els pensionistes cobrin
menys i que els sous siguin més baixos? Això és el que jo
li he preguntat i vostè no m'ha contestat. Em preocupa l'atur,
i em preocupen tots els problemes, però vull que em contesti
per què, si som els primers en renta per càpita, tenim sous
més baixos, les pensions més baixes i també les de viduïtat.
Jo crec que la pregunta és bastant fàcil.

Què els partit marginals no tenen solucions per a la
nostra Comunitat? Miri, alerta que, d'aquí a un parell d'anys,
no hagi d'acudir a aquests partits marginals. Els que són
capaços de fer els partit marginals vostè ja ho hauria de
saber, i, per tant, no hauria d'ofendre tots els votants
d'aquells partits que són minoritaris, com pot ser Unió
Mallorquina, però que són tant valorats i que han de tenir el
mateix reconeixement que tots els altres. Però, a més,
precisament són partits marginals els que han aconseguit
que les coses canviïn dins l'Estat espanyol. Són els partits
nacionalistes de les diferents comunitats autònomes els que
han fet avançar les autonomies i l'autogovern. Han estat els
catalans, han estat els bascs, i han estat els canaris. I els
canaris, el primer any, només tenien un diputat a Madrid.
Però el poble va reconèixer que valia més un diputat
nacionalista a Madrid, que molts altres que -voldria saber-
què hi van a fer.

Què a mi no em preocupa el tema dels empresaris. Miri,
em preocupa i, afortunadament, saben perfectament què
pens, i què pensa el meu partit, perquè s'han preocupat de
demanar-nos-ho.

Nosaltres estam preocupats pel tema de drogues, de
joves..., però vostè sap perfectament que a mi ja se m'encén
la llum vermella, que jo tenc cinc minuts de rèplica, i que
vostè tanca el debat amb tot el temps del món. Clar que, pel
que li serveix, valdria més que li passassin.

Parla d'educació, parla de carreteres, i es fica, una
vegada més, en temes que crec que no són gens
convenients. L'any 83, quan es va fer l'autopista, i quan es
va decidir, aquí comandava qui ha comandant sempre, el
Partit Popular i el Sr. Cañellas. Que m'ha d'explicar a mi, i
a Unió Mallorquina, que en aquests moments nosaltres
fóssim els culpables? Això no s'ho pot creure ningú, perquè
qui comanda i governa és qui té la responsabilitat, del que
és bo i del que és dolent.

M'ha dit també que no volia entrar en el tema de
carreteres. I ho crec, que no hi vol entrar, en el tema de
carreteres, perquè el tema de carreteres és un d'aquells
temes que són ridículs i enganen el ciutadà. Vostè ha dit que
havien estat tretze anys esperant que, des del Govern
socialista, els donassin doblers per a carreteres. Si tenia
tretze anys d'espera, hagués pogut fer molts projectes, ja els
hauria de tenir tots fets i a punt, els projectes, no importa
que els comenci a fer ara.
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Però, a més, 57.000 milions en vuit anys és el mateix que dir
300.000 milions en quinze o vint. És no dir res. Vostè digui què
donaran en carreteres -tampoc no ho ha contestat abans- per a
l'any 97 i 98, que és quan els seus es responsabilitzen. L'any
2000 o 2001 pot haver-hi un altre govern a Madrid, o en
aquesta Comunitat, i les coses poden canviar...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Diputada.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Després del que ha dit el President de
la Comunitat m'hauria de deixar parlar un poc més, perquè
després diu que no em preocupa d'aquest tema.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, vostè, en aquest moment, fa nou minuts que
parla. Per tant, no pot culpar aquesta presidència de falta de
generositat en el temps.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Matas, què invertiran en
carreteres el 97 i el 98? Això és el que vull que em respongui.
El que faran l'any 2050, la veritat, no em preocupa en aquest
moment. Vostè sap que els presidents poden, en un moment
determinat, comprometre's i després no acomplir, perquè el Sr.
Aznar n'és una bona prova, que no va acomplir els acords que
havia pres l'anterior President de Govern.

I no em digui què he de fer. No em doni lliçons des
d'aquesta tribuna, perquè jo, Sr. Matas, ho tenc clar, i vostè ha
fet feina abastament amb el seu grup, i amb el seu govern. Per
tant, li recoman que es dediqui als seus, i deixi que l'oposició
faci el que li correspon: oposició.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. President, Sr. Matas, té vostè la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En primer lloc,
Sr. Balanzat, la seva intervenció corroboro -jo crec que al
100%- les meves paraules. Miri, vostè demana per què no
coneixen les DOT, i per què feim tot aquest volum d'informació
pública per donar a conèixer les directrius d'ordenació
territorial als ciutadans de les Illes Balears? Miri, perquè creim
que és la millor manera de poder arribar a acords. Creim que és
molt positiu que les directrius d'ordenació territorial s'exposin
a un lloc públic, amb tots els mitjans que siguin necessaris,
perquè tothom pugui opinar. Podem estar equivocats, però jo
crec que aquest és el camí -el camí ja l'hem explicat moltes
vegades, a vostè, tal vegada, se li haurà passat per alt. Però,
escolti, el camí és exposar les directrius perquè totes les
associacions, tothom que tengui inquietud, que tengui
responsabilitat respecte de totes les qüestions d'ordenació
territorial pugui dir la seva, pugui fer les al•legacions que estimi
oportunes, i després d'haver recollit o analitzat aquestes
al•legacions a les directrius, aquestes hauran de passar pel
Parlament. Aquest és el camí, aquesta és la planificació de
l'aprovació de les DOT. Jo crec que és un camí coherent, vostè
no ens pot acusar d'amagar aquestes directrius, tot al contrari.
Quan vulgui em digui dia i hora perquè li mostres i expliquem
les DOT. Cap problema, dia i hora. Quan vulgui.

Vostè no pot dir que no tenim, que la llei d'espais
naturals no és una llei que protegeix el 40% del territori de
les illes. És una llei de la qual, aquest Parlament, sempre
n'ha estat molt orgullós, tots els partits. És una llei que tots
els partits, de tots els colors, de totes les ideologies, sempre
hem mostrat com un gran avanç en el camp de la protecció
del territori. Quasi és una llei modèlica, és una llei que, fins
i tot, ha estat alabada fora d'Espanya, posant el nom de les
Illes Balears com un exemple de protecció del territori.

Li vull tornar a dir: sempre -i ho he dit per activa i per
passiva- respectam el Parlament de les Illes Balears. Fins i
tots, en aquesta nova etapa, en aquest nou curs que acabam
de començar, hem avançat la nostra intenció de fer
participar més el Parlament, amb compareixences
voluntàries, amb diàleg, amb consens, respectar molt més el
paper que ha de tenir el Parlament dins una autonomia com
la nostra, respectar sempre poder tenir el diàleg necessari i
escoltar les opinions imprescindibles per poder arribar a
acords que beneficiïn tota la població. Tenim respecte pel
Parlament, perquè creim en el Parlament. Per tant, vostè té
tota la nostra oferta, la meva oferta, de poder potenciar el
paper d'aquest Parlament. I ens hi trobarà sempre, és la
nostra voluntat, és la voluntat de poder arribar a acords i de
poder fer que la feina dels polítics en general sigui una feina
amb més prestigi, sigui una feina que pugui recuperar una
part essencial del seu prestigi.

Vull repetir, d'una forma molt clara, el que li he volgut
dir respecte de la meva impressió, la nostra impressió, que
vostè està totalment descoratjat cap a una part de la
ideologia política i que és capaç d'anteposar la ideologia
socialista o la ideologia d'esquerres per damunt de la
ideologia dels verds, de la ideologia proteccionista, de la
defensa de la natura. Jo el respecto, Sr. Balanzat. Vostè diu,
dia 19 de març -Agencia EFE-: Balanzat dijo: Es escandaloso
fomentar en otros países el modelo turístico de las islas como
si fuera la séptima maravilla del mundo, y reprochó que Matas
sea el mejor embajador del sector hotelero que ha estado
destruyendo durante 30 años nuestro litoral. Exclusivamente
ha sido un viaje de un presidente de Comunidad Autónoma que
sólo apoya a los empresarios. Diu: ¿Por qué no acudieron
representantes de las ONG mallorquinas al viaje?
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Miri, jo no li estic discutint, en cap moment, la seva opinió,
respecte del viatge que va fer el President i algun membre del
Govern a aquests països. El que li estic discutint és que, quan
els de l'esquerra, els seus, fan el mateix, vostè no surt i no diu
res. Vostè no ha sortit a criticar el mateix. Per què? És el que li
he demanat i vostè no ha estat capaç de contestar-me. Per què
només critica el viatge a Dominicana quan el fa un president
del Partit Popular i no el fa quan el critica quan el fa algú del
pacte d'esquerres? Per què? Quina raó hi ha aquí?

Com pot ser que l'edifici probablement més gran que hi ha
a tota Mallorca, l'aeroport, com pot ser que vostè, que també va
fer unes declaracions -Denuncian el grave impacto ecológico de
la nueva terminal del aeropuerto-... Escolti, jo puc estar d'acord
amb moltes de les qüestions que vostè ha exposat respecte de
la denúncia del que representa l'aeroport, de problemes que
existeixen a l'aeroport i que tots patim, de problemes de
sobredimensió, dels problemes que vostè vulgui..., jo puc
analitzar els seus plantejaments i hi puc estar d'acord. El que
em crida l'atenció és que vostè només se n'adona que està fet
l'aeroport quan l'inaugura un ministre i el president del Partit
Popular. Vostè no el critica quan es presenta el projecte, vostè
no el critica quan es fan les obres, vostè no critica quin tipus de
projecte es fa, per què el projecte consumeix tanta energia, per
què és un projecte anti-ecològic..., vostè no critic tot això.
Només el critica quan veu l'aeroport acabat. Què li ha passat
per alt l'aeroport? Què no el veia? Si arriba a ser un govern del
Partit Popular qui dissenya el projecte de l'aeroport, i
l'encarrega, no només la guàrdia civil, sinó tot l'exèrcit hagués
estat necessari per poder començar les obres de l'aeroport. Però
com que el projecte l'havia fet el partit socialista, com que el
projecte venia d'un partit d'esquerres, tabu. Per què, Sr.
Balanzat, vostè no fa referència a totes les qüestions que neixen
de l'esquerra i que, des del punt de vista d'un partit verd, que ha
de defensar l'ecologia, podrien ser perjudicials per al medi
ambient, per què no ha dit res de la urbanització del sud de
Ciutadella, per què no ha dit res del pla general de Sóller, per
què no diu res de la presó de Palma. També se li escapa? Per
què? Quina explicació hi ha? Jo li dic: vostè anteposa la seva
visió socialista de les coses a la seva visió de partit que defensa
l'ecologia. I això és el que vostè ha d'explicar, perquè això és
una falta -des del meu punt de vista- de coherència.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, silenci Srs. diputats.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

Sr. Balanzat, la nostra opinió sobre els acords que intentam
trobar respecte de la reforma de l'Estatut els coneix
perfectament. Els hem avançant en ponència i en comissió en
aquest Parlament, on s'han de discutir aquestes qüestions.

Jo tampoc no tenc cap inconvenient ni un que tots els
polítics i tots els partits polítics puguin fer els pactes
necessaris sempre que siguin bons per als ciutadans, tots.
L'únic que dic és que hem de ser capaços d'explicar, amb
coherència, el plantejament als electors i als ciutadans. No
podem fer dos plantejaments diferents, no podem oferir, per
una part, llistes úniques i per una altra part un plantejament
distint. Hem de sortir, hem de mirar la cara als ciutadans, i
els hem de dir què defensam, quins són els plantejaments
que nosaltres defensam.

Sobre el seu llenguatge final de la seva primera
intervenció -i de la segona, però sobretot de la primera- crec
que no era necessari, no era necessari entrar en un
llenguatge d'aquestes característiques tan innobles. Crec que
val més intentar anar per la via de l'enteniment, intentar
tenir un diàleg normal entre polítics, i intentar oblidar,
almanco, les seves darreres afirmacions, sobretot el tipus de
llenguatge que ha emprat.

De totes maneres, li agraesc la seva intervenció. El
convido perquè pugui defensar aquests interessos
ecologistes que, de vegades, són positius per a tots, però tant
d'un color com de l'altre. L'urbanisme incontrolat des de
l'esquerra no és bo, tampoc no és bo des de la dreta, però no
és bo des d'un lloc ni des de l'altre, i és l'únic missatge que
crec que li haurà quedat clar i que li volia transmetre.

Respecte de la Sra. Munar, Sr. Munar, alguna cosa la
deu haver posada excessivament nerviosa, jo no tenia la
intenció de posar-la nerviosa, però crec que qualque cosa de
les que jo he dit, l'hauran posada excessivament nerviosa,
probablement perquè tothom té una herència, una herència
del seu passat, i tothom ha de respondre de tota la seva
història i de tot el que du darrera. Jo no crec que hagi
desvariejat, no he sentit en cap moment que vostè parlàs de
consens, se li ha oblidat, no passa res, som humans, vostè
també, vostè també és humana i de vegades també vostè
s'equivoca, vostè ho duia preparat i el del consens se li ha
passat per alt, no té tampoc més importància, sinó que
hagués volgut que ja que jo ahir vaig fer una oferta de
diàleg, una oferta d'enteniment, vaig posar damunt la taula
una actitud, que jo crec que és positiva per entendre'ns,
vostè no l'hagués acceptada, no l'hagués proposada i no
hagués avançat per aquest camí de l'enteniment.
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Jo crec que vostè té molt d'interès, també és normal, a
intentar ficar-se, que si el Partit Popular té problemes, que si el
Partit Popular ..., miri, ningú més que nosaltres sap com està el
Partit Popular. Per tant, no es preocupi del Partit Popular, el
Partit Popular, avui per avui, el que té és que és l'única proposta
conjunta d'opció de govern en aquesta comunitat autònoma,
l'única, és la proposta que, a més, ha estat triada pels ciutadans
d'aquestes illes de forma majoritària, i jo puc comprendre, no
compartir, que a vostè, el resultat de les urnes no li agradi, ho
puc comprendre, però ho ha d'acceptar, vostè ha d'acceptar que
l'exercici de la democràcia és respectar la voluntat dels
ciutadans, majoritàriament expressada a una convocatòria
electoral. I aquest és el resultat, el resultat ha estat que aquí hi
ha un partit, el Partit Popular que és clar que ha tengut
problemes, és claríssim que ha patit situacions que no
desitjàvem patir, però escolti, avui som el que som, estam on
estam, i feim una feina de la qual passam comptes. 

Vostè comprenc que no tengui cap interès a parlar dels
problemes dels empresaris, ni tan sols ha esmentat ni la segona
vegada els agricultors, no li preocupen els agricultors, d'acord,
però escolti, manco li preocupa i li importa a la gent que vostè
vengui aquí a fer campanya política intentant erosionar el partit,
no, no, escolti deixi el partit i els problemes dels altres partits,
perquè jo tenc l'educació de no ficar-me amb els problemes del
seu partit. Per tant, no es preocupi del que pugui passar en els
altres partits.

Clar, el que passa és que vostè vol parlar de qüestions a les
quals intenta posar una simplificació que no és real. Escolti,
miri, què vol dir això que les competències no estan ben
dotades?, què vol dir?, no, escolti, vostè el que no pot fer és
acceptar un plantejament i després canviar-lo. És molt fàcil fer
plantejaments irreals, utòpics, i a això em referia quan parlava
dels partits que no tenen representació estatal, naturalment que
nosaltres respectam tots els partits polítics, només faltaria, el
que passa és que el que no poden fer els partits polítics és
atribuir-se un grau de representativitat superior al que les
pròpies urnes li han donat. I aquí hi ha 59 diputats, i vostè en té
2, legítims, perfectes i molt respectats per nosaltres, però
cadascú al seu lloc. 

Escolti, les competències d'universitats varen ser reclamades
per 4.500 milions de pessetes com una xifra d'una bona
negociació. El Partit Socialista Obrer Espanyol, tres mesos
abans del canvi de govern no va acceptar aquestes
competències, el món universitari, estàvem d'acord que aquesta
era una bona negociació en termes generals, que tot és
millorable perquè ens faltaven inversions, d'acord, però
acceptaven que eren unes bones negociacions. Nosaltres vàrem
aconseguir dur aquestes competències, això són fets, hi ha una
diferència entre aquell que es pot permetre el luxe de venir aquí
i fer hipòtesis totalment irreals i demanar la luna, com em deien
a mi, clar, el paper ho aguanta tot, aquest micròfon ho aguanta
tot, però nosaltres tenim una diferència, que tenim
responsabilitat de govern, que la gent ens exigeix que
solucionem les coses i que no les espanyem i que facem que les
coses vagin millor, i per això vàrem aconseguir negociar una
transferència de l'Inserso amb dues inversions claus, la de
Felanitx i la de Llucmajor, que no s'haguessin pogut aconseguir
amb condicions normals, que no s'haguessin pogut aconseguir
sense una bona negociació, però això són les realitats, i és molt
fàcil sortir aquí i dir, "és que s'ha fet una mala negociació". Jo
crec que la realitat, la realitat dels fets és la que la gent entén i
la que en definitiva fan que anem avançant amb el nostre
autogovern i amb el nostre país.

Només faltaria que ara volgués posar la pilota d'es
Canons damunt la responsabilitat del Govern de la
Comunitat Autònoma, per l'amor de Déu!, les competències
en urbanisme són competències transferides als consells
insulars, i el primer que va iniciar el tema de la
desclassificació, en execució de les seves competències, va
ser el consell insular. Aquesta és la veritat, però el consell
insular no s'atrevia, pel preu econòmic, a assolir aquesta
desclassificació, i el Govern de les Illes Balears, sense tenir
cap obligació, però per convicció, va posar damunt la taula,
abans de res, el 50% del cost d'aquesta indemnització. La
diferència és que nosaltres vàrem posar els doblers damunt
la taula, i vostès encara no; la diferència és que a nosaltres
ens preocupen famílies, llocs de feina, els drets de
l'empresari, que a vostè sembla que no li preocupa tant. No
podem crear inseguretat jurídica, no podem anar contra
aquestes famílies, no podem anar contra aquests empresaris
que segurs que la llei els permetia fer una inversió,
l'acometen, i després, la voluntat política els fa tornar
enrera, vostè els pot fer tornar enrera, que és el que nosaltres
volem, però ha de garantir la seguretat econòmica d'aquesta
gent. Vostè no els pot deixar a l'estacada. I quin és el
resultat?, quan el Govern balear ha posar el 50% damunt la
taula d'es Canons, on és Unió Mallorquina?, Unió
Mallorquina no ha aprovat aquest conveni, Unió
Mallorquina no ha volgut aprovar la protecció d'es Canons,
això són fets, la resta són suposicions. Govern balear,
doblers, aquí són, a qui correspon la competència de
desclassificar aquest sòl?, al Consell Insular de Mallorca,
perfecte. Vostè s'imagina si nosaltres, amb altres condicions
féssim el mateix, el que vostè diria? Intentant llevar-li les
competències al Consell Insular? No, no, escolti, aquí hi ha
els doblers, i la responsabilitat de la protecció en aquest
moment és del Consell Insular, i no ha estat precisament
Unió Mallorquina qui ha aprovat aquest conveni.

Li torn recalcar, ho hem explicat mil vegades. Els sous
baixos corresponen a un model econòmic estacional, ho sap
tothom, resulta de dos factors, primer, els serveis tenen una
remuneració normalment més baixa que la indústria, i les
Illes Balears tenen un model de serveis; segon, la nostra
gent o una part important de la nostra gent, té la desgràcia
de fer feina només uns mesos a l'any, perquè tenim un
model estacional. Això produeix unes cotitzacions més
baixes i això influeix tant en la jubilació com en els sous. Si
m'hagués escoltat ahir al discurs, ho vaig dir perfectament,
l'únic que vaig dir és que la tendència es corregia. No són
paraules meves, hi ha un diputat del Partit Socialista,
documentat, que creu que aquesta tendència, fins i tot en els
sous, ja quasi s'ha corregit, està bé, jo crec que hem d'estar
contents que això es pugui corregir, i hem de saber defensar,
però escolti, defensar seriosament els plantejament, amb
credibilitat, perquè si nosaltres feim plantejaments utòpics,
des de la possibilitat que dóna fer plantejaments utòpics en
aquells que no tenen responsabilitats de govern, perdrem
credibilitat. Jo no puc anar amb plantejaments utòpics quan
vaig a negociar amb Europa, amb Madrid o amb altres
administracions, als dos dies em tendrien absolutament
despreciat perquè no faria plantejaments objectius. És molt
fàcil demanar coses irreals quan tothom sap que són irreals,
jo crec que el que hem de fer és intentar construir casa
nostra a poc a poc, rajola a rajola, amb fets objectius, hem
aconseguit les competències d'universitat, hem aconseguit
l'Inserso, tenim un sistema de finançament, aconseguim el
projecte de sa Gerreria, aconseguim l'hospital, les inversions
en Universiada, un conveni de carreteres, escolti, què em
diu dels projectes?, perdoni que li ho digui, però és que no
ho entén, que un projecte de carreteres no es fa en any, no
es pot fer en un any, és que jo voldria que almanco un
enginyer, un tècnic li pogués dir, "escolti, senyora, per
favor, es posi al seu lloc i faci el favor absurds", un projecte
de carreteres té un termini d'execució, i els projectes de
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carreteres -29- que nosaltres creim que deixaran les inversions
de carreteres de les Illes Balears pràcticament finalitzades, amb
una inversió de millora i amb una inversió dels projectes del
Govern que s'han d'afegir a aquests projectes, nosaltres hem
planificat i hem aconseguit finançament perquè en vuit anys
puguem tenir pràcticament la infraestructura de carreteres que
nosaltres necessitam a les Illes Balears, coberta. I això són fets,
no són precs a la mare superiora, són fets reals.

No vull, sota cap concepte, que vostè tengui la interpretació
que amb la meva intervenció pugui haver fet una al•lusió que
no respect el que són les seves propostes i el que representa el
seu partit polític, més bé al contrari, jo crec que la seva opció
política és una opció política molt respectable, i crec a més que
és una opció política necessària i imprescindible per a les Illes
Balears. 

Però miri, Sra. Munar, hi ha una qüestió que encara em
preocupa més del seu plantejament. Em preocupa el tema de les
carreteres, em preocupa que vostè pugui tergiversar aquí els
fets, vostè sap que l'autopista d'Inca a la preautonomia, la
preautonomia, autopista d'Inca, no es va poder fer perquè des
de les Illes Balears no es va voler. Vostè sap que les raons en
aquell moment serien les que fossin, però crec que és important
que després de molts d'anys puguem aconseguir corregir
aquesta situació.

Vostè diu que els tributs cedits són poquets, miri, jo li
deman que tengui un poquet de paciència, els tributs cedits,
vostè probablement no està al corrent de les darreres
transferències, els tributs cedits són importants, tancam
pràcticament tota la senalla de tributs cedits, de patrimoni, de
successions, d'actes jurídics documentats, de transmissions
patrimonials, de joc, i naturalment la cessió del 30% de l'impost
sobre la renda de les persones físiques. Si això no preocupa la
gent, si això és alguna cosa que no importa a la gent, jo crec
que no és així, jo crec que és una equivocació, jo crec que el
ciutadà entén perfectament que una administració com la
nostra, que el Govern balear faci una proposta de baixar els
imposts a les Illes Balears, faci una proposta de fomentar, amb
aquesta baixada d'imposts, no tan sols el cost de la vida dels
ciutadans, sinó també el que representa l'esforç de la petita i
mitjana empresa, de l'empresa familiar.

Respecte de l'empresa en general, jo crec que hi ha una
qüestió molt important que la gent entén perfectament.
L'únic que falta aquí, naturalment, és veure si ara que el
Govern balear ha donat llum, el consell insular podrà també
actuar en conseqüència amb els seus imposts i rebaixar,
naturalment, els seus imposts.

A mi hi ha una cosa que em preocupa moltíssim, i una
cosa que a més és d'una gran importància per al projecte de
les Illes Balears. Vostè, sovint, fa plantejaments, és lògic,
vostè els fa des d'Unió Mallorquina, però fa plantejaments
amb els quals intenta sovint lligar el projecte d'Illes Balears
a un projecte, tan sols, de l'illa de Mallorca. Una de les
darreres qüestions que s'han posat damunt la taula i que em
semblen extremadament preocupants és la proposta de
corregir la representativitat de les illes menors en aquesta
cambra, proposta que puc entendre des d'un partit com Unió
Mallorquina, però que no compartesc en absolut, el Partit
Popular de les Illes Balears no admetrà mai que es rebaixi
la representativitat de les illes menors en aquesta cambra,
com es fa a tots els països del món, com es fa a tots els llocs
del món. No podem, sota cap concepte, acceptar que les
illes menors ...

(Aldarull a la sala).

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor, per favor. Ocupi el seu escó, senyor
diputat, que no li hagi de cridar l'atenció. Vagi acabant, Sr.
President.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sr. President, entra en temes que no pot entrar.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, no té la paraula. Vagi acabant, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

Sr. President, jo, amb tot el respecte li deman que sigui
...

(Remor de veus i aplaudiments)

... el més flexible que pugui perquè ...

(Aldarull a la sala).
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. President, centri's a la darrera part i vagi acabant.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

Li deman flexibilitat perquè tots els grups puguin ...

(Aldarull a la sala).

Miri, em sembla que és important que en aquest context
arribem a un acord del que són aquelles qüestions on no es
poden trastocar els acords inicials que fonamenten l'estabilitat
del projecte de Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Crec
que no podem permetre, sota cap concepte, fer passes enrera en
la construcció del nostre projecte de país. Crec que és
imprescindible que entre tots puguem mantenir aquest consens
inicial, aquests acords inicials que ens fan construir aquestes
illes i aquesta comunitat autònoma.

Sra. Munar, Sr. Balanzat, els agraesc les seves
intervencions, els vull agrair les seves propostes d'apropament,
vull agrair-los les seves propostes de consens i sobretot em vull
brindar a vostès per poder continuar en aquest camí de diàleg,
en aquest camí que plegats puguem fer per millorar sobretot la
feina d'aquesta cambra i el que representa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. S'aixeca la sessió i començarà el capvespre.
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