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EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, avui em
toca intervenir com a portaveu del Grup Parlamentari Socialista
en aquest debat, i som conscient de la responsabilitat que això
suposa, no tant per l'especial significació d'aquest debat, que
també, però sobretot pel llistó que va deixar als debats anteriors
el meu company de partit i portaveu del Grup Parlamentari.
Vagi aquí el meu reconeixement per la seva feina en aquests
debats i perquè la seva feina en aquesta cambra sigui durant
molt de temps, present. Moltes gràcies.

(Aplaudiments i aldarull)

Sr. President, crec que l'agraïment a la feina d'un diputat,
sigui del grup que sigui no ha de merèixer potades, no, no crec
que n'hagi de merèixer, però vaja, està bé així, està bé així.

Sr. Matas, jo no em pensava que li preocupàs tant la meva
intervenció com per tirar-me fora dels titulars dels diaris de
demà matí, la veritat, la veritat, em fa un honor preocupant-se
tant del que jo pugui dir aquí damunt. no crec que jo sigui una
persona a qui tenir tanta por, em pareix que no. 

Realment, jo crec que avui vostè ha assumit una
responsabilitat enorme, i la veritat és que m'ha fet canviar el
que tenia escrit per al debat. Vostè ha convertit aquest debat en
una brega de navajeros, i miri que no he trobat una paraula en
mallorquí per dir-ho, he hagut d'utilitzar una paraula en castellà,
perquè d'això no en tenim, aquí, però vostè ha convertit aquest
debat des d'avui matí en una brega de navajeros, i crec que
aquesta no és la feina, li ha dit el Sr. Sampol, no és la feina d'un
president d'una comunitat. La feina del president d'una
comunitat no és anar a contar i discutir si a un poble hi ha un
regidor que diu que diuen i que ha fet, no és anar a dir que a un
lloc li varen dir a l'orella d'una consellera si havien fet o no
havien fet, jo crec que, Sr. Matas, vostè baixa a uns nivells que,
la veritat, a mi no m'agradaria haver-hi de baixar mai, no
m'agradaria haver-hi de baixar mai.

Miri, li posaré un exemple molt clar. Dins la naturalesa hi
ha molts de tipus d'animals, molts, hi ha els lleons que són
enmig de la praderia, enmig del camp, que no s'amaguen de
ningú, no tenen por de ningú perquè peguen un bramul i no
queda ningú, i n'hi ha d'altres que s'amaguen darrera les fulles
i que quan et despistes, nyam", mosseguedeta que t'han pegat.
Jo crec que vostè hauria de ser com un lleó, no com els altres.
I vostè aquí baixa a ser com els altres, Sr. Matas, i sobretot hi
baixa innecessàriament amb grups que no crec que li preocupin
molt, li preocupen molt Els Verds d'Eivissa?, realment la seva
estabilitat depèn d'Els Verds d'Eivissa?, a un senyor que és
professor, mestre i li diu, "vostè d'educació no en té ni idea",
justament, justament?, al Sr. Balanzat?, per què?

Jo, la veritat, vostè m'ha destrossat el discurs que havia
fet, avui, avui que vostè s'ha autoavaluat, perquè ahir va dir
que això de l'autoavaluació era un desastre, o és que vostè
no s'autoavalua?, qui és qui l'avalua a vostè? Vostè ahir va
fer un discurs que, sense cap dubte, no li han escrit, perquè
qualcú aquí ha dit que té molt de temps, vostè temps no en
té gens, és impossible que tengui temps, vostè no és humà,
vostè no s'ha mogut d'aquí, no pot ser que no sigui humà, jo
he hagut de sortir moltes vegades, perquè tenc una biologia
que funciona com la dels altres diputats, vostè deu ser el
senyor Data, aquell de Star Trek, que és allà, que és com a
de color més blanc que els altres o en Robocop o una cosa
d'aquestes, vostè no és humà, no és humà, i clar no actua
com un humà, no hi actua. 

Vostè aquí parla de consens, vostè aquí ens vol fer
creure, a nosaltres no, naturalment, als que ens veuen, vostè
vol fer creure que vol consensuar, però clar, vostè té un gran
avantatge, i és que no ho necessita, perquè aquí té majoria
absoluta. Per tant, imatge de consens, no es consensua res,
però damunt després fa veure que els que no han consensuat
per mor dels altres. Sr. Matas, Sr. Matas, això ja és massa,
perquè que vostè no vulgui consensuar, bé, els resultats
electorals li ho permeten, i nosaltres ho admetrem, però que
damunt ens vulgui donar la culpa a nosaltres que no volem
consensuar, però miri, Sr. Matas, vostè avui matí a la Sra.
Munar li oferia consens mentre l'estava apunyalant enterra,
vostè creu que això és normal? Consens al mateix temps
que vostè clava la ganiveta a qui li ofereix? Sr. Matas, així
no consensuarem res.

Miri, vostè avui m'ha fet pensar que jo havia comès el
meu primer error polític de la meva carrera, oferir-li
consens, possiblement és el meu ..., no en faré d'altre,
perdoni, a vostè no n'hi faré d'altra, perquè jo sí que li vaig
oferir lleialment consens, però perquè vostè va pensar,
"mira, aquest deu ser com jo, i també va de broma", i clar,
va passar l'estiu i s'havia oblidat que jo li havia ofert
consens, "i el socialista aquest, bé, clar, consens", i el règim
fiscal, el règim fiscal especial, digui el nom que tenia,
perquè en parlarem d'aquest nom, i així anava passant el
temps, i vostès no se'n temien, i vàrem ser nosaltres que els
vàrem dir, "escolti, que acaba el termini", "bé, ja
l'allargarem", tres dies li donarem, dos dies i tal, i el seu
conseller corrent per Madrid, jo també puc contar coses,
no?, corrent per Madrid, parlant, amb el portaveu del Grup
Parlamentari, ara dos dies, i altres diputats que seuen per
aquí, bé, a mi, el que m'arriba del que pensen dels
mallorquins els nostres companys de Madrid, els seus,
sobretot, de com feim les coses, de no anar una mica més
funcionant, per favor, per favor, però és que el president va
haver de prendre una facultat, el president del Congrés de
Diputats va haver d'utilitzar una facultat per allargar el
termini un poquet, i vostè, que jo li vaig oferir a vostè el
consens, m'ha tornat a dir res?, no m'ha enviat el conseller,
però vostè, com que vostè no hi creu, tal vegada el conseller
sí, vostè no hi creu, no m'ha tornat a dir res.
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Vostè avui ha parlat aquí i ahir va parlar del règim fiscal, va
parlar del règim especial, vostè no va baixar que estava fent
concessions, a qui feia les concessions?, a qui, Sr. Matas?, al
Grup Parlamentari Popular del Congrés de Diputats, perquè
vostè sap que les dificultats les té allà; perquè a nosaltres, als
socialistes no ens necessita per res al Congrés de Diputats, per
res. Avui acaben d'aprovar una llei, contestada per tothom,
contestada pel Consell General del Poder Judicial, per totes les
associacions, amb els vots de Minoria Catalana, que han dit a
més que li giraran el calcetí, però com que anava bé, ja li
girarem, però de moment admissió a tràmit. Home! No ens
necessita per res per aprovar això, a nosaltres. Per què ens
necessita? Ens necessita perquè si no, els seus no li aprovaran
ni el règim especial. I a més m'agradaria saber, punyeta, per què
li agrada tant això del règim, perquè en vàrem viure quaranta
anys, de règim. Digui-li una altra cosa, per favor. Digui-li Llei
de mesures compensadores del cost derivat de la insularitat, que
és un títol gros, que cap a una fulla; però digui-ho aquí, i digui
que nosaltres hem posat mesures que segurament els seus no
ens admetran. És que al final no traurem ni el projecte que
tenim els socialistes. No traurem ni això, Sr. Matas.

Però vostè amb això ha donat l'exemple del que entén per
consens. És a dir, vàrem començar una pel•lícula, i la primera
fase va acabar amb que el Sr. Ramis deia traïdors als
socialistes, perquè nosaltres no defensàvem els interessos
d'aquesta comunitat; i nosaltres l'únic que vàrem dir és que
aquest camí no anava bé, aquest camí era de peatge i no el
faríem. Vostè ho té clar, autopista de peatge, però no la feim.
Bé, això està bé; aquest no el faríem, i els seus li han dit
tampoc; i a més li han enviat el Sr. Barea. Avui el Sr. Sampol
s'ha equivocat. Ha dit el globo sonda. No, no, és un lobo sonda,
perquè ve i mossega, i el Sr. Matas li ha fotut una mossegada al
coll, de règim especial, res. És que li ha dit, no fiscal, sinó
especial, res; perquè això ho ficarem a aquesta llei, això a
aquella altra, i al final, si no anam vius, no en passarem ni una.

Sr. Matas, no m'ha deixat llegir el meu discurs, se'n dóna
compte? I l'havia escrit jo ahir vespre després de llegir el seu.
Però vostè avui, que supòs que s'ha autoavaluat, perquè estava
aquí, i bé, supòs que si és que és com és, tal vegada és que està
connectat via Internet i no ho sabem. Perquè, qui li avalua a
vostè les seves decisions, si vostè no s'autoavalua? És que vostè
ahir va dir unes barbaritats molt grosses. No sé si se'n dóna
compte, però les hi aniré recordant.

Però, anem al consens, perquè jo crec que sí, que hem de
consensuar, i jo crec que el Grup Popular i el Grup
Socialista tenen una gran responsabilitat, que li han donat
els ciutadans. I aquesta responsabilitat té un cost. Primer
cost, i primer article desconsensuador -si m'equivoc, ho
reconec- primer article: lleialtat amb l'altre, primer article i
únic, basta, no importa res més; reconèixer quan un ha
comès un error. I vostè què fa aquí? Avui ha anat fent un
discurs que a mi en recordava Orwell.  Sap el "gran germà"
aquell, que cada dia reeditava tots els diaris per esborrar la
història, i que la història sempre fos allò que un volia?
Vostè avui matí ens ha mostrat el gran germà. Cada vegada
vostè és més tecnològic. Ho deu ser, una espècie de cosa
tecnològica, perquè ha aguantat aquí sense moure's, jo no
l'he vist sortir. Jo he hagut de sortir un munt de vegades, la
meva biologia és feble, però és biologia. Vostè segurament
és cibernètica.

(Rialles)

Però vostè ha dit coses... I a mi m'agrada fer-lo riure,
però, que consti, si el molest amb el que dic, no me'n
penedesc. No seré com vostè, que clava el punyal i demana
perdó. No, miri, escolti, si clava el punyal, vostè ha de ser
conscient que el clava, i no demani perdó, per favor. Això
em sona a una traïció inacceptable. No vulgui demostrar
que, a damunt que clava el punyal li està fent un favor.
Vostè aplica una eutanàsia, però a gent que es troba
perfectament.

Vostè ha acusat que és molt fàcil parlar, però vostè se
n'ha duit el premi; ha parlat tres vegades més que tots els
altres. I clar, jo és que a vegades ho dic: Parlar poc va bé,
perquè es diuen menys dois. Com més parles, més
probabilitats de dir dois; i vostè s'ha contradit, i hi ha diaris
aquí, però no em molestaré en treure-los. Hi ha una foto de
l'ABC, a primera plana, acusa el Govern González que aquí
no ens ha duit res mai; i avui ens ha dit que les inversions
han baixat, perquè quan hi havia els socialistes feien
l'aeroport, i feien l'hospital, i, clar, eren molt altes perquè
feien tot això; i ara com que ja no es fa, han baixat. S'ha fet,
hi ha un aeroport, hi ha un altre hospital. Per cert, hospital,
que és que acusa els socialistes com d'atendre una necessitat
inexistent a Palma fent un hospital? És que Palma no
necessita un hospital? És que no és més fàcil que els d'Inca
-amb totes les dificultats que representa- baixin a Palma, un
parell de mils d'habitants, bastants, que tots els que de
Palma hagin d'anar a Inca? Això és normal. La prioritat
quina era? Naturalment els ciutadans de Palma, clar que sí.

I després ha dit -és que n'hi he apuntades moltes, no
tendré temps, perquè jo no vull esgotar el temps. Miri, no
esgotaré el temps, president, au!- vostè ha dit:
Transferències del tren, que vostès varen invertir. És ver que
han invertit, però està a la premsa: transferències beníssim
dotades, perquè a més del tren, que estava molt malament,
hi havia duros per arreglar-lo, clar. És que va ser una
boníssima transferència la del tren, per exemple. Però vostè
ha parlat de la Llei d'incompatibilitats, i com que hi ha el
pare de la criatura que encara és viu -fotut, però viu. Seu
allà-

(Rialles)
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Aquest el va matar vostè. Vostè el va matar, a aquest
senyor. Jo no parlaré dels altres. vostè ha assumit tenir dins el
seu grup parlamentari persones amb aquest problema. És el seu
problema. Ja n'hem parlat massa, d'això. Aquí està, cadascú
purgarà la seva. Aquest no, aquest és seu propi, vostè, conseller
d'un president, va promoure, o va participar, no sé en quin grau,
perquè jo no hi era, però va participar en la seva defenestració.
Aquest senyor va presentar una llei d'incompatibilitats, va ser
ell qui la va presentar, i vostè se la va trobar. Primera, esmena
in voce de manera denunciada per permetre unes
compatibilitats, que no és que es discutissin perquè era bo que
hi fossin, sinó perquè afectaven dues o tres persones que no
haurien pogut ser directors generals o el que fos. No s'apunti el
mèrit de la Llei d'incompatibilitats; vostè va assumir que estava
presentada, i va salvar el que va poder. I ara ha incomplert els
terminis perquè no la desenvolupa, clar que no. Això és fer
país?

Jo no li parlaré de l'atur, ja ho han dit els altres, però està
claríssim. Ara no em resistiré a llegir qualque cosa de les que
escrit, punyetes, que em vaig passar moltes hores al vespre fent
això, jo no tenc tanta gent com vostè que li passa les coses, me
les he de passar jo amb ordinador personal, i com que no som
molt bon informàtic, de sobte se'm fot la impressora i ho he de
tornar a fer; un desastre, vaja. Però no es preocupi, perquè el
cervell sí que em funciona, encara. Li llegiré, vostè ens va llegir
autoritats nostres, si Felipe González, si el Sr. Antoni Costa...
Jo n'hi citaré uns, que no sé si ja l'han fotut a fora del seu partit,
perquè tal vegada per això diu això. Realment no és dels seus,
perquè és un senyor que és demòcrata cristià, i aquest sempre,
per allò de cristià... vostè és un thatcherià que no li preocupa el
capital humà, perquè com que n'hi ha tant, si hi ha unes baixes,
és igual, n'hi ha més i els durem, no hi ha cap problema. Però
no, però el Sr. Herrero de Miñón, no sé si encara és militant del
seu partit, supòs que sí; no ho sé, però ho era. I diu el Sr.
Herrero de Miñón -parla dels pressuposts i de totes aquestes
xifres tan fantàstiques-: "por eso, aunque las cifras
indispensables, pero nunca suficientes, resultan tranquilizadoras"
-les seves xifres són tranquilitzadores: PIB, no sé què, renda per
càpita..., les xifres són fantàstiques, i jo no les discutiré, perquè
són vera- "la opinión que las encuestas expresan, por cierto, en
cifras, no es muestran excesivamente entusiasmadas". Està parlant
d'Espanya, naturalment, el Sr. Herrero de Miñón no ve per aquí
massa, em pareix. Què vol dir això? Diu el Sr. Herrero de
Miñón "y los problemas de fondo que todos sabemos existen y
siguen sin resolverse". Ho diu un personatge de dretes, perquè
tal vegada no milita al Partit Popular, però no milita al PSOE,
això ho demanat, avui dematí. El Sr. Balanzat per ventura ja ha
demanat l'ingrés, després de tot el que ha dit, però el Sr.
Herrero de Miñón avui matí no havia demanat el carnet del
Partit Socialista. Idò el Sr. Herrero de Miñón, que té una
sensibilitat, perquè és un demòcrata cristià -i aquí n'hi ha, crec,
algun- les macroxifres no l'umplen.

Vostè diu que tenim molta gent ocupada, i és ver, i li
preocupa els que no tenim ocupats. Però és que l'EPA així
mateix ens dóna un 12%. Si les xifres, que són les seves,
perquè les xifres que tenc són o les preguntes que em vol
contestar el Govern, o la contesta bé i no l'envia a un altre
diputat; i els documents que publiquen vostès, aquest
Institut Balear d'Estadística, que no és un institut però que
es diu institut, es un servei. Publiquen moltes coses, són
dades molt interessants, i també parlam del salaris. Ja sabem
que aquí hi ha una certa economia submergida, i que tal
vegada el salari real no és exactament el que s'esbrina per
determinades... És possible que la gent realment tengui una
disposició, però a l'hora de les pensions, llavors sí que no et
salves, perquè les bases de cotització és el que declares.

I l'atur juvenil? Aquí la cosa ja és més preocupant. L'atur
juvenil és entre uns joves que vostè diu "els més ben
formats", això ho va dir a la Universitat, amb els joves que
el miraven. Llavors ve aquí, que no hi ha joves, o no n'hi ha
tants, o ja estam un poquet més passats; aquí que no n'hi ha,
i que no li poden muntar un conflicte, aquí diu que no, que
els joves un desastre, que la joventut mai havia sabut tan
poc, que és això de l'autoavaluació, hi tornam a
l'autoavaluació, i l'aprovat general. Però, per l'amor de déu,
com és que a la Universitat els diu una mentida? A aquests
joves que -recordi-ho, sumi- tots aquells joves que havien
estat allà havien segurament el preescolar, l'EGB que es
deia llavors, el batxiller, amb un sistema educatiu fet pels
socialistes. Aquells joves que deia allà que estan tan ben
formats, i aquí ens ha dit que no hi estaven. Jo, com que
dels dos números que ens dóna, agafaré el que m'agrada
més, consider que estaven ben formats, perquè si han arribat
a la Universitat i hi estudien, deu ser que estan ben formats.
O és que la Universitat, que és la que vostè va dir que deia
que estaven mal formats, el que fa també és mal formar-los?
Si ja tot és un tal desastre, però qualque cosa deu anar bé. 

Idò aquests joves estan aturadíssims, Sr. Matas, i a més
no troben feina. Les seves estadístiques. Hi ha gent que
cerca feina més d'un any. El Govern, preocupadíssim per
aquest tema, anuncia la Sra. Consellera a un diari -d'aquests
que tenc per aquí, però no perdré temps- dos milions de
pessetes per pal•liar aquest problema. L'han pal•liat de cop:
la meitat s'han mort de riure, i l'altre meitat s'ha mort de
plorar. Ja no hi ha joves en atur. Per favor! Aquí hi ha
d'haver una acció. Vostè sap que hi ha contractes temporals,
80.000 contractes temporals, són xifres que donen aquests
sindicats que vostè diu que estan tan d'acord amb vostè. Si
estiguessin tan d'acord, no ho dirien, això; estarien també
encantats; sindicats que no estan tan d'acord, perquè
denuncien que han estat un any a reunir-se. I quan s'han
reunit? Avui un significat company periodista, que seu aquí
i que, deu ser perquè és alumne meu, i deu ser un alumne
meu d'aquests tan dolent, o tal vegada és d'aquests tan bons,
li deia a un diari que vostè ahir ha fet un discurs castrista.
Ho deia. Ho ha llegit? Jo és que deia el mateix. Jo vaig
escriure el mateix ahir vespre, i no ens parlàrem. Deu ser
que ell i jo vàrem arribar a la mateixa conclusió, com (...) i
(...) varen fer al mateix temps una teoria d'àcids i bases. I
això li dic, perquè el periodista aquest també és llicenciat en
químiques.
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I per què diu que és un castrista? Naturalment, no per la
barba, perquè vostè parla molt que menten barbes. Els que no
en duen també menten, Sr. Matas. En qualsevol cas, diguem
que menten cares. No sé perquè ho deia, això de les barbes,
però per si de cas. Castrista per què? Vostè ha preparat una
litúrgia abans d'aquest debat. Després demana consens, però
vostè ens fa anar al consens com a xotets de corda, i això no és
voler consens, això és voler xotets de corda. I no, xotets de
corda no estam disposats a ser-ho. Prepara una litúrgia, el Sr.
Barea no devia formar part d'aquesta litúrgia, aquest degué
venir pel seu compte, perquè em pareix que va bastant a lloure;
bé, tot d'una que el desfermen surt, i llavors l'han de recollir i
dir "No, que no volia dir això". Segurament ahir vespre el
tuparen quan va tornar a la Moncloa, però vostè ja li havia
muntat la gresca aquí.

Vostè munta la litúrgia de les Directrius d'ordenació
territorial, els criteris, vaja, que és un avanç. Jo crec que
excessiva la publicitat, Sr. Matas, és que se n'hi ha gastada
molta, de publicitat. I si vostè creu que això és un publicitat
neutral; què vol demostrar-nos amb això? Això pareix un
anunci de sostenidors. Vostè ha vist aquest anunci? Una
senyora amb ales que cuida un nin, "les illes que volem". És
que això va més enllà de McLuhan i de qualsevol manipulació
de l'opinió pública. Aquí l'agència de publicitat degué agafar
una foto de la mar que devia ser de les Antilles, i després hi han
aferrat una vaca, una vaca mallorquina, d'aquestes que pescam
qualcun quan anam a pescar devers les roques. No li pareix
exagerat? Per què està tan preocupat per aquesta imatge pública
que li fa perdre un poc el control. No s'autoavalua vostè?, o el
que l'avalua, no li diu "et passes una mica"?

Jo crec que ha d'anar a llocs, ha d'anar a inauguracions, però
estigui-hi un poquet, parli amb la gent, acabi un sopar. Hem
coincidit a qualcun -no a tots, perquè jo no el puc seguir- estic
dubtant que vostè sigui allò que feien a TV3, se'n recorda?,
"persones humanes". Persones humanes, aquí tots hem sortit
quaranta vegades, i vostè aguanta; com és? No ho sé. M'ho
explicarà després en privat?, no el vull posar en evidència si té
qualque invent estrany. Però, per favor, siem seriosos, no pensi
que parl en broma, perquè jo crec que vostè dificulta el
consens, miri per on li dic. Vostè avui tantes vegades ho ha dit,
que ha dificultat el consens. Perquè amb el Sr. Rami sí que en
havíem assegut. Però jo ara m'estic plantejat a veure si és que
ens hem de continuar seient, perquè el que ha arribat vostè a dir
del règim especial aquest, ni un menció de què anava la cosa.
Vostè, Sr. Matas, ho ha de reconèixer. Nosaltres necessitam que
ho reconegui. Vostè ha dit que els vells necessiten que els
estimin; nosaltres també, tots. 

Nosaltres vàrem fer la passa, i vàrem venir a oferir consens,
i consens volia dir lluitar per aconseguir tot allò que fos
possible justificar al voltant de la insularitat. i miri que, jo
crec que tots som prou vius, i aquí hi podem posar el que
vulguem. I l'oferta era "anem a pactar què podem posar aquí
davall, i que no se'ns vegi excessivament el llautó", no fiscal
o fins i tot, vàrem dir nosaltres, allò que només es pogués
arreglar per la via fiscal, com a cost d'insularitat. Això era
la nostra proposta. No ho aconseguirem, n'estic segur; i
vostè no ajuda perquè nosaltres continuem mantenint una
actitud positiva. Vostè reconegui que allò que va demanar,
no és que fos exagerat, és que era impossible, perquè ni la
Constitució Espanyola contempla més fet diferencial que la
insularitat, i que vostè ja ha dit que ho arreglarà. 

Perquè, vostè què volia avui? Vostè volia dues coses,
d'aquest debat només li interessaven dues coses, l'aguant
aquest entre els diferents diputats, vostè que acusat el Sr.
Sampol de voler titulars, vostè volia un titular i l'ha
aconseguit: "baixaré els imposts". Se'n recorda: "read my
lips: no more taxes", campanya electoral del Sr. Bush,
republicà, naturalment, deu ser de l'escola de Chicago. Li va
costar les eleccions següents, perquè la gent va llegir els
seus llavis, i va veure que havia augmentat els imposts. O
sia, que s'ha d'anar molt alerta amb aquesta demagògia.
Digui quins, com, quan baixarà els imposts. Digui-ho. Ja té
els pressuposts a punt de fer... No?, Sr. Rami, no els té fets?
Joder!, hòstia! eh!? Que és que el règim fiscal li ha fet
perdre molt de temps?

Per favor, encengui'm el llum quan em toqui, Sr.
President. No vull tractes de favor; no en necessit, de tractes
de favor.

Sr. Matas, idò encara hi és a temps. Perquè sé que
s'enfada molt quan... el Sr. Rami crec que és una persona
bastant seriosa; digui-li, ara, avui, aquí mateix, públicament:
"Mira, aquest impost, aquest i aquest, a la meitat". Però jo
li faré una oferta més fàcil, per simplificar-ho. Qualcú ho ha
suggerit, però nosaltres estam disposats a presentar-ho per
escrit: Suprimeixi el cànon de l'aigua, tot. Com que diu que
vostè ho fa tan bé, i li sobraran, llavors ja recuperarà; Ibasan
tanmateix té un dèficit increïble, idò ja n'hi afegirem, no es
preocupi. Suprimeixi el cànon de l'aigua. I fins i tot una
transacció: Suprimeixi el cànon fix, que és el que perjudica
més el petit consumidor.
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Vostè volia aquest titular, i en volia un altre: Consens. Clar
que avui dematí ha deixat de parlar de consens; avui horabaixa
ja no n'ha parlat, perquè el que ha fet amb Unió Mallorquina i
el que ha fet amb el diputat verd, al qual, per cert, ha continuat
vilipendiant quan aprofitava per pegar a Esquerra Unida,
perquè és ell el que va fer l'operació, Esquerra Unida no es va
moure de lloc. Realment, al que han de matar vostès és al Sr.
Balanzat. I Esquerra Unida no s'ha mogut, seuen allà mateix.
Però vostè creu que és normal el que ha duit a aquest parlament
el seu grup parlamentari, del qual vostè n'és el president, igual
que jo som el president d'aquest. Per tant, el seu reglament deu
ser paregut, i dóna unes determinades funcions al president.
Vostè sap el que fa aquí, per un problema que promogueren
vostès?, un problema que el Reglament no preveu, perquè vostè
avui matí també ha dit mentides. Què passa quan un diputat se'n
va? No passa res, es queda amb un menys; però vostès diuen
que això ha estat una operació fraudulenta. No està dit enlloc.
Vostès tracten de callar la veu d'un grup parlamentari. Vostès
tracten de tirar quasi a la clandestinitat a uns senyors que el Sr.
Suárez quasi li va costar la vida treure'ls de les catacumbes.
Vostès estan atacant la democràcia; i el que vostè ha fet avui
aquí, estirant el temps fins que ningú pugui escriure ja demà els
titulars, aquesta debilitat que ha demostrat avui vespres aquí,
Sr. Matas, jo crec que no li convé gens. Vostè ha de demostrar
que em té por a mi?, estirant perquè el seu assessor, el seu
avaluador, perquè si vostè s'autoavaluàs, hauria dit "uep!, no
em convé. Jo som en Jaume Matas, i aquí no em fa por ningú".
Però com que no s'autoavalua, sinó que qualcú l'avalua, no va
bé.

I a més, hi ha una cosa que em va preocupar molt. El que va
dir ahir vostè de l'educació realment és preocupant. Va dir que
els professors estaven desmotivats. Home!, els professors
desmotivats no hi estan, el que estan és emprenyats, de tenir
una ministra que confongui Saramago amb una cosina de na
Sara Montiel...

(Rialles)

D'això estan emprenyats els professors, de tenir una ministra
que els faci posar vermells quan el company d'escala els diu:
"menuda ministra tiene". Això li fa una certa vergonya a la gent.
I de que estan més emprenyats? Vostè creu que aquest
començament de curs és per estar contents? Vostè creu que tal
com s'ha muntat aquest començament de curs és per estar
contents? El deteriorament que ha sofert l'ensenyament públic
aquest setembre ha estat dramàtic; i ja sé que ara a la rèplica em
traurà que jo també vaig tenir problemes. I clar que en vaig
tenir, de problemes!, i molts que en vaig tenir! Però jo el
setembre hi anava a les vuit del matí i me n'anava a les dues; i
quan havia d'anar a cercar un professor a Madrid, agafava avió,
me n'anava allà i duia professors. I vostè ha de recordar que la
seva consellera va dir un dia aquí, el Sr. Quetglas li va
preguntar "i vostè per què es fica amb l'IRPF, que no és
competència seva?", i vostè li va dir "el Govern es fica en tot
allò que afecta els ciutadans". La veritat és que em va
impressionar, vaig dir "mira, una bona frase", però només
l'apliquen quan les convé. No afectava els ciutadans el bordell
d'aquest setembre, Sr. Matas? I per què no va agafar el telèfon
i li va dir"José Mari, mándame 80 profesores, que tengo un lío"?
No, va sortir el seu conseller a dir que els funcionaris ho feien
malament. Per favor! I una baralla amb la delegada del Govern.
Això no havia passat mai aquí, que un conseller es barallàs amb
un delegat del Govern, fins i tot amb els socialistes; ara es
barallen vostès mateixos. 

Però quin desastre, Sr. Matas, quin desastre! Vostè és el
líder d'aquesta cosa? I vostè diu que baixarà la llum. Ha dit
que..., s'ha apuntat tantes coses que... Per cert, sap que avui
el Bundesbank ha pujat els tipus d'interès? Uep, això convé
que ho miri, eh; perquè això ens fa malet. Ja ho sé, no és
culpa seva, però vull dir que ens fa malet. Passen altres
coses. Bé, idò, Sr. Matas, baixarà el llum. Va baixar molt el
llum, se'n recorda?, va baixar molt aquest estiu el llum, va
baixar de cop, sis hores va estar baixat, però fins en terra. I
vostè què? Vostè què va fer? Vol que li digui vostè el que
va fer? Vostè era a una desfilada de modes al castell de
Bellver amb la Reina. Vostè aquest vespre era a una
desfilada de modes al castell de Bellver, que jo hi havia
d'anar i no hi vaig poder anar per mor de l'apagada. Però al
mateix temps que vostè estava a una desfilada de modes,
que era una cosa molt important, perquè era per Bangladesh,
clar. Se'n recorda? Si no se'n recorda, jo li trauré el diari.
Vostè va sortir a primera plana: L'apagada, i el Sr. Matas a
Bangladesh, no, al castell de Bellver, moda de Bangladesh.

I què va passar després? Una rodeta de premsa, el Sr.
Reus quan va poder comparèixer, que no sabem on era. Res,
aquí, un ventilador que no va funcionar, un diferencial que
va saltar... Parc Bit? Parc Juràssic, Sr. Matas, aquest estiu!
Tota Europa empegueïda, admirada que aquí passàs això. I
vostè, que el seu govern s'ocupa de tot, i té aquesta
competència a l'Estatut, per cert, vostès què han fet? Hem
hagut de demanar una compareixença. Segurament no
l'autoritzaran. O sí? Algú l'haurà d'autoritzar, la delegada
del Govern, una comissió... és igual, no l'autoritzaran;
perquè vostè vol diàleg. Posa cap instrument...? No, no hi és
la delegada del Govern. Vostè creu que la delegada del
Govern aguantarà fins a aquesta hora? Per favor!, és una
dona massa intel•ligent, se n'ha anat.

Sr. Matas, vostè m'ha fotut el discurs, que em va dur
molta feina, però és que no puc.

Acabaré. (...), Sr. President, encengui el llum, per favor.
Em pareix que m'estic passant.

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta presidència ha de procurar guardar l'equilibri
entre totes les intervencions, i vostè intervendrà fins que
vulgui, llevat que es passi del temps que han intervengut els
altres portaveus.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Però m'encengui el llum.
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Bé, Sr. Matas, educació, vostè va parlar d'educació, i vostè
va dues coses. Primerament, va dir això dels professors. No és
veritat, els professors no estan desmotivats, els professors són
sensibles a la situació del sistema educatiu i veuen que des que
governa el Partit Popular les inversions baixen, ara pareix que
hi ha un petit repunt, però bé, ho haurem de veure. I és clar que
estan desmotivats perquè veuen que, a pesar que aquest repunt
existeix, alerta, l'increment fonamentalment, i justament ho he
de dir, perquè no m'ho utilitzi, és per a l'increment de concerts
educatius a l'educació secundària obligatòria, i això se'n duu les
grans partides, per què?, perquè en aquests centres s'acabava
l'educació als catorze anys i ara creix fins als setze, per tant,
aquí hi ha molts contractes a fer i tal. Esperam que s'utilitzin els
sistemes que s'havien utilitzat, de bossa de treballadors en crisi,
perquè els centres puguin recol•locar aquells que a altres
bandes sobren. Esperem que la patronal i els sindicats, i
l'administració educativa, a la millor li toca, a vostè, sabran
intervenir en aquest procés de concertació, perquè jo cerc que
ha estat un bon exemple, crec que ho ha estat.

Els professors veuen això, perquè, a més, aquesta
concertació s'ha fet intentant excedir-s'hi, s'ha fet amb excés
cap al sector privat, s'ha romput l'equilibri que hi havia i que en
aquesta comunitat hi havia hagut sempre. Parli vostè, Sr. Matas,
amb els representants de les patronals, s'havia mantengut
sempre.

No s'ha de distorsionar el sistema. La Constitució va ser un
pacte que va fixar un sistema, una xarxa de titularitat pública,
una xarxa concertada amb fons públics, i això és un gran pacte
escolar, aquesta Constitució. Allò que vostè va llegir és el que
li han enviat els seus caps de Madrid, que és la conferència de
la Sra. Esperanza Aguirre en el Club Segle XXI, per l'amor de
Déu!, però, sap què li va passar, a la Sra. Esperanza?, perquè és
el més paregut a la pepa que en treuen, d'ella, no n'hi ha d'altre
que li sembli més, idò, la Sra. Esperanza va fer això i li va
passar el mateix que al Sr. Gorbatxov, que Ieltsin el va agafar
per la mà i li va fer signar la dimissió en públic, un acte
vergonyossíssim. Aquí o va ser Ieltsin qui va fer signar la Sra.
Aguirre, aquí varen ser tots els col•lectius de l'educació,
sindicats, pares de la pública i pares de la CONCAPA, fixi's en
això, la CONCAPA també estrenyia la ministra, signaren un
document que declara tan senzillament que la LOGSE és el
sistema educatiu que s'ha de dur endavant, l'hi llegiré:
"Manifiesto en favor de la educación: Las entidades firmantes de
este documento asumimos una actitud activa en defensa de los
objetivos propuestos y pedimos a todas las fuerzas parlamentarias,
al Ministerio de Educación y a todas las admnistraciones
educativas competentes una respuesta precisa y completa. En estos
momentos en que está en marcha una profunda reforma educativa
impulsada especialmente a partir de la aprobación de la LOGSE".
El signa la FEPE, l'Església, les organitzacions catòliques,
tothom, perquè la LOGSE va bé a tothom, millor, amb una
bona política de la ministra, ja ho deia, això, en escrit, a qui va
millor encara és als centres concertats, perquè tenen més
llibertat de mobilitat de professorat, perquè poden contractar-ne
de forma més àmplia, per tant, els va beníssim.

Vostè viuen una mica allunyats de la forma que es mouen
les coses, jo ho entenc, vull dir que no tenen gaire gent en
educació i la gent que hi tenen, la poca gent que hi tenen
bona, la tenen a mals llocs, no sé perquè no la recuperen,
perquè n'hi ha algun que estaria bé.

Jo no sé si quasi contest a vostè o contestaria als altres,
però contestaré a vostè perquè no m'ho hagin de treure i
facin més via, no estigui tant de temps. Miri, i a més, ho
faré perquè seu aquí al darrera. El Sr. Pedro Cantarero
Verger, diputat pel Partit Popular a Madrid, no sé si li sap
greu que el citi, com que no em pot replicar..., en data de
l'any 91 diu "Com poden veure, la inversió realitzada en
construcció de centes nous o la realització d'obres de
reforma en aquest període ha estat excepcional en
comparació amb les altres èpoques anteriors", ho diu el Sr.
Cantarero, és un diputat seu, professor també, no sé si
desmotivat, però em pareix que no n'està, de desmotivat. No
s'han fet tots, però és que n'hi havien de fer molts, n'hi
havien de fer molts, jo li deixaré això, Sr. Cantarero, li ho
deixaré, perquè ho vegi. N'hi havien de fer molts, de
centres. Miri si n'hi han arribat a fer que la seva ministra
encara n'inaugura, d'aquells que començàrem nosaltres, va
inaugurar Andratx, ara s'inaugurarà Son Servera i
s'inaugurarà Capdepera, i això va començar... Miri si han
anat a poc a poc aquests darrers temps que no devien tenir-
ne ni per pagar les certificacions, perquè molts d'aquests
s'adjudicaren quan jo encara era director provincial, i ja
m'han escorxat dues vegades de llavors ençà, Sr. Matas, i
encara n'inauguraran, Formentera... Enguany han tengut un
mal setembre i no s'han atrevit a inaugurar-ne, els han posat
en marxa sense fer la festa, tan malament els anava. A un
senyor que acaba una obra, li agrada tant tallar la cinta que
no poder-ho fer..., punyetes. La Sra. Ministra no ha pogut
venir aquí a inaugurar aquests pocs instituts. No n'han
començat cap, no n'han començat cap des que governen
vostès, encara.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, per favor, Sr. Diputat.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Ara diuen que en començaran. Esperem que sigui així.
Gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Per favor...

Sr. President, té vostè la paraula.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Jaume Matas i
Palou):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sr. Crespí, en primer lloc, no tenc cap intenció de fer-li cap
traïció, però li vull donar la benvinguda, li vull donar la
benvinguda, naturalment, com a nou president del Grup
Parlamentari Socialista, com a nou portaveu en aquest debat.

La veritat és que és curiós, perquè l'any passat, en aquest
mateix debat, el Sr. Triay va pujar aquí i va dir "Vostès, amb
tants canvis de president, jo estic segur que l'any que ve vostè
i jo -em va dir el Sr. Triay- ja no farem aquest debat", i hi va
tenir raó, és ver, era ver. Jo crec que, a més de donar-l'hi la
benvinguda, li desitj el millor, i, entre nosaltres, jo crec que
estam salvats amb aquest portaveu. Hi estam salvats perquè
vostè és un home que sempre ha demostrat un tarannà que jo
crec que és bo, vostè sempre ha estat un home que ha demostrat
educació, és un home que crec que té molt bones virtuts, no el
vull apunyalar, només li dic el que pens de veritat i, per tant,
només li desitj, de veritat, el millor.

Entrarem en el debat. Vostè, almanco, m'hi donarà la raó,
que la seva exposició ha estat una mica atípica. És clar, no sé
per on exactament puc discutir amb vostè de coses que realment
siguin positives per a aquesta comunitat autònoma, perquè, una
conversa de cafè, no importa que la tenguem aquí, jo crec que
una conversa de cafè la podem tenir fora d'aquí, la podem tenir
a un altre lloc, però això és el debat de l'estat de la Comunitat
Autònoma.

(Remor de veus)

I aquest debat de l'estat de la Comunitat Autònoma jo crec
que requereix analitzar temes amb profunditat, analitzar
qüestions que afecten els ciutadans, i a la millor n'hi ha algun
que s'atreveix a seguir-nos en aquestes hores del vespre, i
aquesta és la nostra obligació, i jo almanco pel meu costat ho
intentaré, no sé si ho podré aconseguir, però ho intentaré.

Jo li don la meva paraula, esper que li basti, que no tenc ni
idea, o no en tenia fins que m'ho ha explicat, sobre que el vull
fer fora dels titulars de demà. Escolti, duim dotze hores aquí, o
no sé quantes n'hi duim, i en aquest moment l'última cosa que
sem'ocorre és pensar si resulta que jo he allargat el debat perquè
el vull treure, a vostè, dels titulars de demà. Miri, sincerament,
crec que vostè haurà de reconèixer que jo he pujat a aquesta
tribuna, hi he pujat, amb la bona voluntat i sobretot per intentar
exposar les meves idees, perquè és l'única cosa que tenc, la
paraula, la paraula i les idees, i és el que aquí, en aquesta
tribuna, hem de discutir i hem d'exposar.

Vostè s'ha convertit avui aquí pràcticament en portaveu
dels altres grups parlamentaris, supòs que serà per això del
pacte d'esquerres del Consell Insular, però vostè aquí s'ha
convertit en portaveu d'Els Verds, d'Esquerra Unida i fins i
tot al final no sé què ha dit del PSM i de la Sra. Munar. Jo
li vull dir que per a mi, per al Partit Popular i per a aquest
president no és cap rebaixa, ni ho serà mai, tenir un debat
d'idees amb el Sr. Balanzat i amb qualsevol grup polític,
maldament hi tengui un diputat, és tan important com
qualsevol altre, i per què no he de discutir els arguments
amb el Sr. Balanzat o amb la Sra. Munar, malgrat siguin
partits minoritaris?, per què? Es mereixen exactament el
mateix dret que qualsevol altre grup. És clar, jo comprenc
que en el seu subconscient vostè té por de perdre aquest
paper de cap de l'oposició, perquè els altres hi són a prop i
ja són a punt, aquests sí que són lleons, que qualque dia se'l
menjaran, a vostè, i el partit de l'oposició no serà el seu
partit. Aquesta és la por i això serà el que el seu
subconscient li dicta quan té la preocupació que aquest
president pugui discutir amb Els Verds tot el temps que faci
falta, i si ens hi hem allargat, paciència.

És ver que vostè, l'hi vull reconèixer, em va proposar, a
mi, personalment un consens, el qual crec que he intentat
complir escrupolosament, a més, si en qualque cosa he errat,
és culpa meva, però ho reconec i ho assumesc totalment. No
m'agrada fer públiques aquestes coses, perquè crec que no
són d'aquest debat, però havíem quedat que designaríem
unes persones que s'hi poguessin posar d'acord, i això és el
que vaig fer immediatament; li vaig dir: "La meva és el
conseller d'Hisenda", que, per cert, el vaig haver de cridar
perquè digués la seva, però creia que així era com havíem
quedat, de tota manera, dia i hora, exactament igual que els
altres grups; si vostè en qualque moment se sent ofès o creu
que el conseller d'Hiasenda no pot ser un negociador per a
vostè, de veritat, només m'ha de fer cridar, dia i hora, i amb
tota la bona voluntat intentaré negociar i consensuar amb
vostè les coses que puguin valer la pena, sobretot.

El règim especial. Aquesta intervenció meva, escolti-la
i veurà com realment tenc clar que l'objectiu meu és
l'objectiu del consens. No vull treure res del passat, només
li vull recordar una cosa, una, petita, que el Partit Popular en
aquesta cambra va proposar al Partit Socialista acceptar
totes les seves esmenes, totes, a canvi que el Partit
Socialista Obrer Espanyol aprovàs la llei, i ja res més, tot
allò altre fins i tot es pot oblidar. Que jo m'hi he equivocat,
m'hi puc haver equivocat, però l'objectiu final és per damunt
de tot, i és clar que el Sr. Barea no me preocupa en absolut,
en absolut, però cap problema; l'objectiu final. L'objecti
final és poder tenir aquest règim especial per a les Illes
Balears, aquesta llei que compensi els costs de la insularitat,
com vostè vulgui, però l'objecti final és aquest, i aquest serà
el nostre mèrit, i serà un mèrit de tots, i jo no entraré en el
passat ni en les discussions del passat. Jo li propòs que
puguem arribar a aquest acord, i el mèrit serà seu, perquè és
vostè qui ha canviat aquesta postura, és ver, totalment.
Abans que hi fos vostè, aquest diàleg va ser impossible,
vostè va arribar, i ho he de reconèixer, va aconseguir que
poguéssim dialogar, per tant, és un mèrit seu, jo l'hi vull
reconèixer. El consens que pugui fer el Partit Socialista
Obrer Espanyol i el Partit Popular, s'ha de dir que són els
dos únics grups que tenen representació de les Illes Balears
en el Congrés de Diputats de Madrid, per tant, crec que
certa lògica, dels partits votats aquí, diputats d'aquí al
Congrés de Diputats de Madrid, diputats elegits a les Illes
Balears amb representació al Congrés de Madrid, Partit
Socialista Obrer Espanyol i Partit Popular és lògic que
consensuïn aquesta llei, i jo li vull dir que si arribam a un
consens, el mèrit serà, en una part molt important, del Sr.
Crespí, serà gràcies a ell i a l'actitud que ha imposat en el
seu partit, i serà gràcies a tots aquests diputats, els diputats
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del Partit Socialista i els diputats del Partit Popular, tot el que
es pugui aconseguir, que és l'única cosa que interessa a la gent,
la gent passa absolutament de les nostres picabaralles, no
preocupa en absolut a la gent que surtin aquí tres, quatre
polítics i es barallin, la gent vol fets, la gent veu que per
primera vegada, després de barallar-se, després del que vostè
vulgui, hi haurà una llei que compensarà el cost de la insularitat
dels ciutadans de les Illes Balears, que els ciutadans de les Illes
Balears podran agafar un avió i podran tenir el mateix
descompte que a Canàries, que és just, i els empresaris podran
tenir descomptes per a mercaderies, el cost de la vida serà més
barat. Crec que això és el que és important, Sr. Crespí. El mèrit
és seu, l'hi vull reconèixer l'hi don, a més.

L'autoavaluació. Pot interpretar les meves coses de la
manera que vulgui, però al manco m'ha de permetre que jo li
digui el que he dit, el que he volgut dir amb el meu discurs, a la
millor ho he dit malament, també pot ser, o vostè ho ha entès
malament, però allò que jo volia dir jo exactament, quan feia
referència al tema de l'autoavaluació, el qual ha mencionat
vostè en tantes ocasions. Jo crec que l'educacio en general i el
model educatiu, ho vaig dir ahir, ens ha de tenir preocupats. Jo
el sent aquí, a vostè, parlar, pujar aquí dalt, és clar, vostè en
sap, d'això, només faltaria, el problema és que jo no sé si sent
a parlar, quan vostè parla aquí dalt, l'exdirector del MEC o el
portaveu del Partit Socialista, perquè, és clar, vostè, en aquesta
nova tasca ha de tenir una visió més general, vostè no es pot
centrar en qüestions tan específiques i que només coneix vostè,
aquí estam parlant de portaveu a president, del primer partit de
l'oposició a president. Hem d'intentar parlar allà on ens puguem
entendre.

Què crec jo de l'educació? El que vaig dir ahir, crec que no
és bo que el sistema educatiu tengui en aquest moment..., potser
que no tots els mestres se sentin frustrats o desmotivats, però jo
crec que hi ha molts mestres que estan desmotivats, hi ha molts
mestres que se senten a vegades fins i tot subjugats per
alumnes, entren a una classe amb por, hi ha mestres que entren
a qualque classe amb por, hi ha mestres que en aquest moment
no tenen un reconeixement de la seva tasca per part dels
alumnes, per part dels pares i per part de les mares, és una
opinió, jo només li deman que la respecti, que em la deixi dir,
naturalment, però que la respecti.

Vostè em parla d'un començament de curs dramàtic, diu
que no tenim en aquest moment una organització apropiada,
em parla de la ministra, no sé què m'ha dit de Sofia Loren,
no ho he entès, però em parla de la ministra, em parla dels
problemes que tenen els mestres, que l'únic problema que
tenen els mestres és la ministra, i jo crec que no. Jo crec que
en aquest cas tenim un model educatiu que és molt
millorable, és molt millorable, jo crec que és bo i és positiu
que un pare o una mare pugui triar de la forma més lliure
possible el centre on vol que vagin els seus fills, jo crec que
hem d'anar cap a donar una llibertat d'elecció de centre,
perquè qui rep el servei públic, el pare o la mare, és l'al•lot,
però el pare o la mare puguin triar el que volen, el millor per
als seus fills, perquè per això paguen impostos, perquè els
donem un bon servei públic. Jo crec que es pot millorar la
motivació dels professionals, crec que en els professionals
hi ha de tot, com per tot, però poden tenir més motivació
econòmica, estimuladora, de qualsevol caire, però hi poden
tenir una modificació, i, a més, aquest és l'avantatge que té
poder apropar el servei públic aquí i no des de Madrid, per
molt director provincial que hi hagi, que vostè parla del
règim, però vostè era director provincial.

És clar, vostè haurà de tenir en compte que nosaltres
podem defensar que es pot millorar aquest model educatiu,
que podem fomentar l'ensenyament bilingüe, que podem
fomentar un ensenyament a les Illes Balears que fomenti les
llengües estrangeres més que a qualque altre lloc d'Espanya,
que és més important fomentar aquí l'anglès o l'alemany que
fomentar aquestes llengües a un altre lloc d'Espanya, on
sigui.

Es clar, per convidar-lo a aquest canvi d'actitud, jo li vull
fer una demostració relativa a aquesta transferència. Jo el
convit que vostè pugui sortir d'aquí i pugui dir, fora fer
demagògia, amb aquest nou tarannà, que vostè creu que la
competència en educació està ben negociada i que hem
aconseguit uns doblers, més que suficients, per poder prestar
aquest servei amb condicions dignes, no tots els que
voldríem però sí per aplicar aquest model educatiu que
nosaltres volem, aquest model que estimuli l'esforç, que
estimuli la voluntat d'esforçar-se, a això em referia quan
parlava del perjudici que poden provocar aquestes
autoavaluacions. Crec que és important que l'al•lot, que el
nin, que la nina, pugui tenir un incentiu en l'autoesforç, un
incentiu en el que són els mètodes de poder millorar la seva
actitud. Per això, el convit que vostè que ha dit públicament
que es necessitarien 36.000 milions de pessetes per a la
transferència digui que 41.000 milions de pessetes o, si vol,
els 38.500, perquè a la millor vostè parlava de pessetes d'un
altre moment, són bons. Jo no m'ho he inventat, això. Potser
que en qualque moment els mitjans de comunicació puguin
publicar qualque cosa errada, però tots no s'hi poden
equivocar. Vostè ha dit públicament que 36.000 milions de
pessetes, i vostè és una persona que en sap, perquè ha estat
director provincial, és una bona negociació, que és suficient,
n'hi ha a bastament; això, vostè ho ha dit, i jo l'única cosa
que li deman és que tengui la mateix valentia per pujar aquí,
ja que avui tots ho han negat, i digui a la gent que ens
escolti en aquest moment en aquesta cambra que vostè creu
que el Govern balear ha fet una molt bona negociació,
perquè vostè va dir que, amb 36.000 milions de pessetes,
n'hi havia suficient. Si vostè surt aquí o en els mitjans de
comunicació i, públicament diu "En tenim 35.000, si
n'aconseguíssm 36.000, està bé i és just", és clar, era en el
moment en què el Partit Socialista hi tenia responsabilitat,
probablement, o en deixava de tenir feia poc, per tant, vostè
sentia qualque responsabilitat. Jo l'única cosa que li deman
és que canviem la forma de fer política, que canviem la
demagògia, que vostè surti aquí i digui "Sr. Matas, hi té raó,
jo vaig dir públicament que amb 36.000 milions de pessetes
bastava i vostès n'han aconseguit 38.500 més altres, 41.000;
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per tant, ho han fet bé, això", i no passa res, perquè jo crec que
reconèixer les coses que fan bé fins i tot els contraris polítics,
és una forma de canviar la forma de fer política, és una forma
de canviar la utilitat d'aquesta cambra i d'aquest parlament, és
una forma d'introduir, com vostè molt bé ha dit, reconèixer
quan un s'equivoca o quan un creu fermament una cosa. Li
deman el mateix.

Però, és clar, no em pot parlar d'instituts, no em pot parlar
d'instituts, Sr. Crespí, i miri que és un tema que vostè coneix,
però no em pot parlar d'isntituts, perquè fa un moment un partit
polític deia que el Partit Popular fa sectarisme; no hem fet
sectarisme amb les inversions en els instituts durant la política
de creació d'instituts del Partit Socialista Obrer Espanyol?, és
normal que enguany a l'illa d'Eivissa hi hagi una mancança
grossíssima d'instituts on justament tots els batles són del Partit
Popular?, i que hi hagi llocs com Capdepera, Son Servera i Artà
amb instituts? Pugi aquí contesti'm aquesta pregunta, si vol, si
és tan amable: És mentida que enguany l'institut d'Artà quedarà
mig buit?, és mentida que la meitat de les instal•lacions que
s'empraven a l'institut d'Artà enguany no es podran emprar
perquè s'han fet dos instituts devora?, justament amb batles
socialistes. És clar, el Pla, on també hi ha hagut una part
important de batles que no eren del Partit Socialista, no té un
institut, i ara s'ha de fer un institut a Sineu, i l'hi farem
nosaltres, perquè no hi ha institut, és a dir, no em queix que no
s'hagin pogut fer tots els instituts, em queix que s'hagin repartit
els instituts sota criteris polítics i no per les necessitats reals.

Vostè diu que les inversions del Partit Socialista Obrer
Espanyol a les Illes Balears, amb referència al que jo he apuntat
sobre l'aeroport, eren importantíssimes. Ho he dit moltes
vegades, però estic disposat a repetir-ho. Els tretze anys de
govern socialista a Madrid es varen distingir per dues etapes,
des del meu punt de vista, respecte de les inversions a Balears.
Probablement, els primers vuit o nou anys el tractament va ser
immisericordiós, va ser d'un oblit absolut de les Illes Balears,
absolut, estic convençut que el Sr. Felipe González creia que
deixant en la misèria les Illes Balears aconseguiria canviar el
signe polític de les Illes Balears, però també, de la mateixa
manera, sempre he reconegut que en els darrers anys s'hi va
produir un canvi de tendència, es veu que es varen adonar del
seu error i en els darrers anys es varen posar en marxa a les Illes
Balears inversions importants, inversions importants, entre ells
l'aeroport, malgrat l'aeroport l'hagi pagat Europa, no Madrid,
però és igual, inversions importants, i crec que aquest canvi de
tendència és un canvi positiu, exactament igual que crec que en
aquest moment el que s'ha aconseguit, i ho he dit per activa i
per passiva, en aquest any de Partit Popular a Madrid respecte
de l'autogovern a les Illes i respecte a pessetetes és
importantíssim, perquè hem aconseguit les transferències més
importants de totes, duplicarem el nostre pressupost, de 50.000
a 110.000 milions de pessetes, hem aconseguit un sistema de
finançament que ens permet això que a vostè també li fa por,
abaixar els imposts. Per què?, perquè hem aconseguit, amb
aquest sistema de finançament autonòmic una cosa que jo crec
que és molt importatn i que no ens hem de cansar mai de
repetir: hem aconseguit doblers, nosaltres creim que uns 40.000
milions de pessetes, sobretot amb aquests modulacions de la
mitjana que abans no teníem, però hem aconseguit, sobretot, la
possibilitat que molts d'imposts i, fins i tot, part important de
l'impost sobre la renda, es podran regular, en gran mesura, des
d'aquesta cambra i pel govern oportú, i que si aquest govern és
capaç de fer una política seriosa, austera, podrà rebaixar els
imposts. Clar, que això és confrontar un model polític amb un
altre, naturalment, perquè existeix un model polític que és el
que nosaltres defensam, que creu que el sector públic ha de ser
petitet, ha de ser reduït i s'han de pagar manco imposts, i pot
existir i existeix una altra visió política que diu uqe el sector
públic ha de ser més alt i, naturalment, només es pot finançar
o amb imposts o amb deute, amb res més, i no passa res, són
dos models polítics distints.

Jo li agraesc qeu enguany hagi fet referència a l'escola de
Xicago. Està bé; és que l'any passat, quan va acabar el
debat, alguns diputats que volien intentar seguir el debat, jo
crec que d'una forma equivocada em varen dir alguna cosa
així com "llimac de Xicago", l'any passat; crec que anam
millorant. Jo crec que avui horabaixa sí que s'ha parlat de
consens, però què passa?, que avui horabaixa els partits han
sortit auqí a proposar aquest consens i aquesta és la
diferència. Jo crec que a un parlament, Sr. Crespí, s'ha de
parlar i mai no es parla massa. La paraula és important, en
un parlament. La paraula, les idees, els pensaments, crec
que són, en el Parlament, el més essencial i no hem de tenir
por a això.

Vostè m'intenta confrontar l'hospital de Palma amb
l'hospital d'Inca. No hi cauré. Nosaltres vàrem fer la nostra
xarxa sanitària, i nosaltres crèiem que en aquesta xarxa
sanitària hi havia un hospital a Palma que ja existeix, que és
el més gros, Son Dureta, la xarxa hospitalària a Palma, a
Palma, la que ja existeix, l'Hospital General, la concertada,
en definitiva, i crèiem que era prioritari l'hospital d'Inca;
nosaltres mai no hem dit que no s'ha de fer l'hospital de
Palma, simplement, a diferència de vostès, hem dit que
primer s'havia de fer l'hospital d'Inca i després l'hospital de
Palma i vostès, que eren els que tenien el poder i els
doblers, varen canviar i varen posar l'hospital de Palma
abans de l'hospital d'Inca. No passa res, és una opció
política distinta, però no em posi en una confrontació: jo
estic contra l'hospital de Palma?, en absolut, és una qüestió
de prioritats. 
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La Llei d'incompatibilitats, Sr. Crespí, efectivament és una
proposta del Govern del Sr. Soler del qual jo formava part i, per
tant, és una proposta del Partit Popular i del nostre programa
electoral i de tot el Partit Popular, i el mèrit del Sr. Soler,
absolut, però és una proposta que és nostra, que ningú no se la
vulgui apropiar, som nosaltres que hem fet una llei
d'incompatibilitats, és el Partit Popular que ha fet, en el Govern
balear, una llei d'incompatibilitats.

Em diu que som tatcherià. Miri, jo tatcherià la veritat és que
mai no m'ha molestat, jo tenc una gran admiració per aquesta
senyora, però tampoc pot vostè simplificar la imatge d'aquesta
senyora d'aquesta manera tan tosca. Qui és que diu que es
menysprea el capital humà? Per l'amor de Déu!, sota cap
concepte. 

Jo crec que té raó vostè quan diu que l'atur existeix, encara,
a les Illes Balears. Estic d'acord, Sr. Crespí, i he dit que mentres
existeixi una sola persona a les Illes Balears sense feina, aquest
president se sent responsable, ho he dit i ho torn a dir: jo crec
que som responsable de l'atur. Clar, el que passa és que hem de
comparar què passa amb l'atur a les Illes Balears i què passa
amb l'atur a Espanya, a la resta de comunitats autònomes i, fins
i tot, si vol, a Europa, perquè aquest és el nostre avantatge, que
nosaltres ens podem comparar amb Europa. És cert que existeix
encara una taxa d'atur que hem d'intentar superar, però nosaltres
hem aconseguit -perquè si em dóna la culpa també em donarà
el mèrit, no?, una part, almanco- que l'atur sigui el més baix
d'Espanya i que s'estigui generant feina a les Illes Balears per
damunt de tots els nivells de l'Estat espanyol, fins i tot de molts
de llocs d'Europa. 

I en aquest problema de l'atur s'han d'incloure els joves, però
sense fer demagògia amb els joves, que és una situació molt
preocupant. Jo tenc fills, molts dels que estam aquí coneixem
aquests problemes, és a dir, és preocupant, aquesta situació,
però, escolti, això se soluciona amb mesures concretes, no dos
milions, que vostè intenta fer un clixè a la consellera perquè no
és cert; per què no treu el decret que, per primera vegada, ha
tret el Govenr balear enguany d'ajudes a tots aquells
treballadors per compte alié que s'estableixin com a autònoms?,
decret que vàrem pactar amb els sindicats i els empresaris, però
nosaltres, per primera vegada, hem fet un decret i hem pagat les
ajudes de tots aqeulls treballadors, fins a un cert estadi de
temps, és a dir, més bé joves, que es poden independitzar, gent
que fa feina per un altre i que pot muntar la seva pròpia
empresa, i això és el que dóna feina, això és el qeu dóna
possibilitats als joves de trobar sortida. Si aconseguim donar-
los una formació adequada i si aconseguim que el mercat creï
llocs de feina, com feim, invertim més doblers en formació qeu
mai, aquest és el camí. Clar, que existeix el problema, la
diferència és que jo intent solucionar-lo de la millor que sé, que
potser no en sé més però ho intent, ho intentam, volem
solucionar aquest problema i per això feim la nostra feina, per
això ens paguen.

Jo tampoc no he dit mai que els sindicats estiguin d'acord
amb jo. Els sindicats són els sindicats i, a més, els sindicats
-també s'ha de dir clarament- sempre han tengut unes
relacions polítiques que són conegudes, és a dir, amb això
no descobrim res, però jo crec que els sindicats a les Illes
Balears han canviat per molt bé i han donat moltes proves
de seny, i això no té res a veure; ja està clar, que discrepam,
en moltíssimes qüestions discrepam els sindicats i aquest
president d'aquest partit, tenim una ideologia distinta, és
normal, jo no renunciaré a la meva ideologia, nosaltres
creim en uns altres prinicipis, però això no vol dir que no
poguem esser capaços de arribar a acords i d'establir una
mesa de diàleg social, i de fer un pacte per a l'ocupació, i
del fet que en aquesta mesa es puguin veure aquests decrets,
es puguin veure aquestes propostes reals que rep l'empresari
per crear llocs de feina.

Discurs castrista, bé, això ja..., jo crec que... M'acusa
també de la publicitat. Venc de família de publicistes i vostè
ho sap perfectament i no em dedic a fer la publicitat. Jo,
amb tot el respecte, crec que la publicitat és bona si
aconsegueix els objectius i té una certa estètica,
naturalment. Jo no em posaré a discutir amb vostè del
contingut de campanyes publicitàries.

Allò que sí li vull recordar és que en un altre acte en el
qual vostè s'ha fer portaveu del Grup d'Esquerra Unida, és
que no sé per què, el debat era Partit Socialista Obrer
Espanyol -en aquest cas- i Partit Popular, però no tenc cap
problema, vostè diu que jo he dit mentides perquè l'única
persona que ha falsificat el Reglament era el diputat dels
Verds, alguna cosa així, crec que ha dit. No, no, miri, que
quedi clar: nosaltres hem dit i jo he dit que nosaltres no
tenim cap inconvenient en el fet que es pugui tenir un grup
parlmaentari, no tenim cap inconvenient i, naturalment,
quan un és diputat ha de tenir la seva veu perquè, estigui en
un grup parlamentari o no estigui en un grup parlamentari
a través del Grup Mixt, el Reglament marca un torns
d'intervenció perquè els diputats sempre puguin tenir les
seves possibilitats, com ha de ser. Nosaltres què hem dit?,
que s'ha intentat burlar la llei i el Reglament, que el Partit
d'Esquerra Unida ha intentar burlar el Reglament, és l'única
cosa que els hem dit, i que això costa un doblers qeu se'n
durà Esquerra Unida i que si no s'hagués fet això no se'n
duria. Res més. Amb tot el respecte. Que tenguin grup i que
tenguin el que vulgui, per favor!, però simplement s'han de
dir les coses com són.
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Diu que jo he dit que hem abaixat la llum. Miri, jo no tenc
cap interès en penjar-me mèrits ni demèrits. Jo vaig sortir a
exposar una situació i això és un fet, el rebut de la llum ha
baixat. Per cert que vostès, l'any 95, en el seu programa
electoral, varen proposar abaixar la llum un 25% per a la gent
gran. Des de l'any 95 fins a l'any 96, que el Partit Socialista va
perdre les eleccions i que vostès controlaven, en aquell
moment, l'empresa pública GESA, no varen abaixar la llum i no
ho feren a aquesta gent gran com vostès prometien en el seu
programa electoral. El Partit Popular, si ha aconseguit abaixar
el rebut de la llum jo crec que això no passa res; qualque dia si
puja serà un demèrit, però avui és un fet objectiu que ha baixat
el rebut de la llum, ha baixat el rebut de la hipoteca, els tipus
d'interès són molt més baixos, i jo crec que amb això no passa
res, no perjudica, jo crec qeu això vol dir que hi ha un clima de
bonança econòmica que beneficia els empresaris, ens beneficia,
quan sempre havia passat al revés, sempre eren les Illes Balears
que anaven bé i teníem problemes perquè Espanya anava
malament, i ara ja ens va bé que la situació espanyola sigui una
situació que ens és favorable, i tot empeny i tots hi sortim
guanyant, naturalment, com no podia ser d'una altra manera.

Jo crec que hi ha una sèrie de qüestions que és important
destacar. En primer lloc hi ha un tema que em preocupa i li vull
demanar perquè, si pot, em contesti vostè a la seva rèplica.
Com és possible que vostè, avui, aquí, no hagi dit ni una sola
paraula sobre una afirmació que va fer fa uns dies, dia 27 de
setembre, que va dir que "el PP tiene a Baleares en una
democracia vigilada". Això és molt greu, això és gravíssim, això
mereix una explicació, vostè no pot sortir al debat de l'estat de
l'autonomia deu dies després d'haver dit això i no dir res. Jo
crec que això és molt fort. Afortunadament la veritat és que
tampoc no se li va donar massa importància, potser perquè
vostè encara acabava d'entrar al càrrec o el que sigui, perquè
això ho diu qualsevol altre i això és portada. Democracia
vigilada. Per favor, ho expliqui, qui té la democràcia vigilada?,
qui té la democràcia vigilada?, qui és aquí que atempta contra
la democràcia?, a qui acusa vostè de no ser demòcrata? Surti i
doni una explicació. El que no pot fer és dir-ho; insistesc, ho
hagués dit qualsevol i hagués estat titular de qualsevol diari; va
passar desapercebut en una cinquena pàgina però ho va dir i jo
crec que nosaltres ens mereixem una explicació respecte
d'aquesta qüestió, mereixem que vostè digui quines restriccions
veu a la democràcia, a on i per què, i simplement ens ho faci
saber.

I, per acabar, només li deman si és possible que tinguem
respecte a les institucions. La delegada del Govern és una
institució respectable, abans i ara; no es pot tractar la delegada
del Govern ni ningú amb menyspreu, d'aquesta manera, Sr.
Crespí, no podem -crec- caure tan baix amb aquestes coses, ni
crec que sigui un tema per frivolitzar un acte de solidaritat al
qual assisteix la Reina com va ser la desfilada de Bangladesh;
no és per frivolitzar; no crec que un acte de solidaritat
d'aquestes característiques a on molta gent, gràcies a aquesta
desfilada, a Bangladesh podrà menjar sigui per frivolitzar. Jo
crec que no es pot frivolitzar en un tema d'aquestes
característiques. Tant de bo en fessin 100 cada dia, de
desfilades de Bangladesh aquí, i per això el Govern els va
finançar i ningú no ho va saber, però crec qeu això és positiu i
no és un tema per frivolitzar, li deman per favor que no
frivolitzi en aquest tema. 

Moltes gràcies i benvingut, Sr. Crespí.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Crespí, té vostè la
paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Jo, Sr. Matas, en cap mometn no
he frivolitzat la desfilada. No he frivolitzat la desfilada i
crec que era una gran iniciativa, ajudar Bangladesh està
molt bé, però vostè podia no haver-hi anat. Va comprar
vostè molts de vestits, per Bangladesh, en aquesta
desfilada? La seva no presència en aquesta desfilada hauria
estat un desastre? Jo hi havia d'anar i no hi vaig anar. Hi
havia una emergència, en auqesta comunitat, que estava a
les fosques, o no m'ha escoltat?, o és que se li va aturar la
corrent a vostè? Estàvem a les fosques, sis hores, gent dins
els ascensors, gent dins els quiròfans. Per Calvià, municipi
a on vostè viu, els turistes anaven pel carrer il•luminats pels
llums dels cotxes, Sr. Matas, o és que no se n'ha assabentat?
Jo no hi vaig arribar, a aquesta desfilada; hi havia d'anar, i
jo no hi vaig anar per mor de l'apagada, però no perquè fos
el President del Govern sinó perquè vaig quedar dins un
ascensor. Sí senyor. No deman que vostè em vengués a
obrir, no, segurament no va funcionar el que havia de
funcionar però hi vaig quedar. Per tant, Sr. Matas, jo no
frivolitz l'ajuda al Tercer Món. Vostè l'altre dia va
suspendre un acte molt esperat, una conferència sobre la
llengua de les Balears que tothom esperava molt, en el Club
Última Hora, i la va suspendre per problemes d'agenda.
L'apagada no era un problema d'agenda, evident, que no ho
era, supòs que no ho tenia apuntat a l'agenda, que aquest dia
hi havia una apagada. 

Bé, Sr. Matas, jo crec que vostè m'ha volgut donar
l'aferrada de l'ós: m'ha tractat molt bé, no, no, miri, no, no
em vulgui comprar per aquí perquè no. Jo l'he acusat, i
mantenc la meva acusació, del fet que vostè ha fet baixar el
nivell d'aquest debat, vostè que és el president, començant...
Jo no he defensat Unió Mallorquina, jo no m'he erigit en
portaveu de ningú, jo m'he erigit en defensor d'aquesta
democràcia, que començ a pensar que aquest comentari que
va sortir a cinquena plana comença a haver de ser defensat.
Vostè desvirtua el debat de l'estat de la comunitat i de
l'acció de Govern, que és un examen quatrimestral com els
dels alumnes perquè al final són les eleccions, com va dir
vostè, davant aquesta cambra i davant els que ens veuen per
televisió, però als qeu veuen la televisió quan surt a hora
normal, perquè ara, pel que es veu, Televisió Espanyola ja
mira a una altra banda o té una avaria o... Vostè, Sr. Matas,
no m'ha de vendre, a mi, que vostè no pensa això. Potser
vostè no ho pensa, però té molta gent que cobra i pensa i sap
a quina hora convé que intervengui cadascú, i sap quants de
periodistes seuen aquí, Sr. Matas, vostè no és na Caputxeta
Vermella, no ho és, vostè és una persona intel•ligent, qeu
pensa i que utilitza tots els recursos que té el poder. Faltaria
més, que no els utilitzàs!, però, alerta! perquè això dins la
democràcia té un límit, les regles del joc tenen un límit, la
política hauria de tenir límit, Sr. Matas, la política hauria de
tenir límit, i si vostè vol consens jo li exigesc que jugui dins
aquest límit; primer hem de consensuar el límit, llavors el
règim fiscal, però primer el límit de la democràcia, perquè
sense democràcia tota la resta ja ens comença a sobrar,
perquè tenim autonomia peruqè hi ha democràcia, tenim
desenvolupament perquè hi ha democràcia, perquè ens hem
obert a Europa i això ho varen fer els socialistes, o es va fer
durant l'època socialista, em sembla.
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D'educació no li tornaré a parlar perquè jo crec que vostè em
vol..., només li diré...; sectarisme, m'ha acusat de sectarisme
aprofitant l'educació. No, miri, no, i ha tret un cas de Sineu.
Precisament Sineu va tenir els doblers per iniciar la construcció
-i això ho sap el batle- però llavors no tenia el solar a punt i els
doblers se n'anaren a una altra banda, com va passar a s'Arenal
de Palma que ara és s'Arenal de Llucmajor, perquè Palma per
allà no ha tengut solars adequats i va anar a un altre ajuntament.
Sectari no. Parli amb els seus batles, parli amb el batle de
Santanyí, que aquell que primer va firmar un conveni amb el
batle de Santanyí va ser el Govern socialista amb unes
condicions -que llavors s'han canviat- més adequades
financerament i un institut de més capacitat, Sr. Matas.
Sectarisme, mai, perquè jo l'institut no els faig per als batles, el
faig per als al•lots, a mi no m'importa el batle, ja sé que el batle
no hi anirà, allà; no m'interessa en absolut de qui és el batle, i
amb alguns dels seus batles, amb alguns que duen molts d'anys
de batles m'hi he duit beníssim, per exemple, el batle de
Santanyí, en aquest aspecte: conveni per fer una escola a Cala
d'Or, etc., etc., no m'interessava el color, llavors, en aquell
moment, gestió educativa, nins i educació, això era el que
m'interessava, ni més ni pus. No m'acusi de sectarisme que per
aquí no va. Faci una enquesta amb els seus batles a veure si li
revaliden això. Errors, tots; sectarisme, mai.

Però vostè no m'ha contestat res. Vostè ha parlat bé de mi,
del règim fiscal m'ha donat tot el mèrit...; no el vull, no vull cap
mèrit de règims fiscals; tot el que es digui règim fora. 

Vostè està disposat a afirmar davant aquesta cambra que els
seus aprovaran aquestes mesures compensadores del cost
d'insularitat? Les llegiré. Vostè creu que mantindrem un
descompte del 33% entre Balears i el territori nacionals i el
50% interinsular? Està escrit; vostè no creu qeu això ens ho
ventilaran, els del Partit Popular a Madrid? I mercaderies 20%,
Mallorca-península 25%, Menorca, Eivissa i Formentera entre
si, península i Mallorca? I 35% damunt residus reutilitzables?
Li sembla que ho salvarem, això, Sr. Matas?, és capaç
d'afirmar-ho, en la seva contrarèplica?

I les tarifes portuàries?, i la taxa aeroportuària?, les dues,
les d'acostar-se i les de seguretat, perquè ara ja en tenim
dues, de taxes. Hi ha una resolució d'aquest parlament que
vostè ha oblidat que hi està en contra, perquè vostè, avui, les
ha justificat, aquestes taxes. Aquí -i vostè ha dit que s'ha de
ser lleial als acords- vàrem acordar que les havíem de fer
llevar i vostè ara defensa aquestes taxes aquí; que és el
delegat del Govern central, vostè? M'ha acusat que jo era
director provincial; en temps d'en Franco es deien delegados
provinciales; la UCD, que era sensible al canvi, va passar a
directores. Bé, régimen anterior, delegados, jo som del nuevo
régimen, post-constitucional, Sr. Matas, totalment.

Dels recursos hidràulics, què li pareix que podrem ficar
res, dins el cost d'insularitat?, perquè, clar, si tenim una
dessaladora crec que deu ser costosa, potser començam a
tenir sobrecosts que són pel fet de ser illes; li posarem,
aquí? 

Energia. Quan vostè hagi fet tots els criteris dels plans
directors del..., bé, el que hagi de fer en urbanisme i
tenguem aquí clar tub, fil, central, o un tub amb un fil per
dins perquè potser seria una bona idea: així el fil ja no
tocaria l'aigua i podria anar per dins i tendríem tub i fil pel
mateix preu o un poc més. Quan hagi resolt aquest dilema
que preocupa els ciutadans..., perquè el que preocupa el
ciutadà és saber per on li passaran la carretera; aquella finca
que ell té, què passa?, per on passarà la carretera?; això és
important. Que hi ha d'haver una carretera, jo crec que
tothom hi està d'acord. Amb el tamany vostè ho ha dit molt
bé, però la gent per què es revolta?, no els violents, altres
que no són tan violents volen saber què passa. Si han d'estar
10 anys fent-la a bocins i anar canviant i ara ve per aquí i
ara ve per allà, no, miri, una mica de seguretat a la gent. Bé,
energia -continuam amb el règim- llei compensadora, Llei
de mesures compensadores del cost derivat de la insularitat,
Sr. Matas. Damunt els hidrocarburs aconseguirem una bona
compensació, li sembla?, amb els seus? 

Damunt les beques -vostè ha parlat de beques, en una
altra intervenció- les aconseguirem?; sap que les beques no
es transfereixen, les beques formen part de les competències
per compensació de les desigualtats, i aquesta és una
competència estatal, però, aconseguirem aquestes beques
perquè els de Formentera venguin a Mallorca, però de
Mallorca anar a fora?; vostè diu que li preocupen els de
Formentera perquè no vénen a Mallorca, però els de
Mallorca que han d'anar a fora i els de Formentera que han
d'anar a fora ens han de preocupar tots, i què els hem de
donar?, idò una compensació per aquest cost, i vostè
recordarà que anys anteriors hi ha hagut esmenes a la Llei
de Pressuposts perquè apareguessin aquestes beques i el seu
grup va dir que no, que aquests doblers no. Per tant, alguna
cosa ha passat; podrem posar les beques aquí?, perquè,
evidentment, si podem obtenir una finançació estatal no
tenim per què llevar-la dels nostres, i això vostè i jo
entenem que és fer país, perquè, clar, queden més doblers
aquí i, per tant, més país, un poquet més grosset, més ric.
Val, d'acord, ho posarem, això?
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Servei de salut, desplaçament de familiars i del malalt quan
han d'anar a sofrir tractaments a fora; hi ha gent que hi ha
d'anar, i de Menorca a aquí, i de Mallorca. Realment a vegades
la sanitat no ho pot atendre tot allà mateix. Hi ha d'haver una
compensació. No em vull allargar excessivament.

Infraestructures. Jo crec que hem de posar infraestructures.
Nosaltres sabem que nosaltres no tenim carreteres nacionals, i
vostè ha negociat ara un conveni que també ha muntat...; vostè
diu que ve d'una família de publicistes,ja ho sé, i de publicistes
d'esquerres, fixi's quin viratge,eh?, perquè, clar, vostè ens
convida a viure a la ciutat antiga, però vostè viu en una
urbanització a Calvià, i a una bona urbanització a Calvià; qui és
que ha d'anar a viure a la ciutat antiga, Sr. Matas?, jo, jo ja hi
visc. Vostè ha anat a viure allà. Ens digui que està bé que hi
hagi gent que visqui..., però vostè ho diu com si vostè fos el
portaveu de tot: vostè viu a Ciutat però també viu en el camp,
gasta aigua i no en gasta... Defineixi's una mica. Cadascú és
com és i no és com no és i no ha de voler ser com no és.

Continuam amb el règim fiscal. Agricultura. Manteniment
i ordenació. Però no l'agricultura de la seva ministra, per favor;
vostè no pot estar mai d'acord amb l'agricultura de la seva
ministra, per favor!, que parla d'agricultura productiva, rendible
i qui no produeixi fora, i aquí sabem que l'agricultura té un altre
paper social i té un paper mediambiental i que aquesta és la
política que Europa també contempla. Per tant, que la Sra.
Ministra faci aquest tipus d'agricultura allà a on es pugui fer
però que ens deixi viure aquí un poc amb un model que
coincideix bastant amb el nivell europeu d'agricultura. Però
aquí també tenim problemes insulars, tenim problemes d'aigua;
no tenim  problemes d'aigua? Mesures d'estalvi d'aigua a
l'agricultura, posem-n'hi, financem-les, què val per quarterada
recs per estalviar aigua? Ho podem posar aquí, creu que l'hi
posarem a això, al règim fiscal?

I turisme, turisme, si n'hi ha de coses per fer en turisme, per
combatre l'estacionalitat a una economia ..., perquè clar, ens
diran, ens diran els senyors de Madrid, alguns, nosaltres ja ho
hem negociat amb el nostre grup parlamentari, Sr. Matas, jo no
sé si vostès amb el seu, ens diran de Madrid, "home, és que
estacionalitat n'hi ha per tot"; sectors turístics, per tant això ho
hem de treure a fora. No, no, miri, però és que hi ha llocs on hi
ha costa turística i interior no turístic important
econòmicament, hi pot haver una alternança, hi ha llocs on
aquesta es produeix, gent que treballa un temps en el sector
serveis, gent que pot treballar un temps en uns altres sectors, a
unes altres zones. Aquí no, no existeix aquesta alternativa
utilitzable, utilitzable, que tengui efecte. Tots ho sabem, s'hi pot
treballar. Vostè va dir que la indústria ..., bé, bé, ja sabem la
capacitat econòmica que té això. Incentius a la transformació i
modernització, volem desestacionalitzar, això val doblers,
oferta complementària adequada, perquè no està preparada per
funcionar fora de temporada. Qualque pla turístic, miri, n'hi
oferiré un per veure si el conseller de Turisme s'hi vol apuntar.

Vostès treballen per muntar un Inserso, una espècie
d'Inserso europeu, bona idea, bona idea, ara és una bona
idea, quan l'Inserso era espanyol i el vàrem posar en marxa
nosaltres, era clientelisme, bé, ara com que són clients que
vénen i paguen, mantenen una activitat, ara va bé, ara vostès
n'han muntat un aquí, també, em sembla molt bé, molt bé,
i ara vegem si muntam un Inserso europeu, fantàstic.
S'equivoquen perquè no el van a vendre allà on toca, està bé
anar a Brussel•les, però a Europa, a Europa, qui gestiona
molts de fons d'aquests són els sindicats i els empresaris,
tenen fundacions, tenen organitzacions que són les que
gestionen això, però clar això els sona a mesa de diálogo,
"fiuuu!", això una vegada enlaire, això vostè, la seva
publicista li ha dit, "d'aquestes fotos, Jaume, una a l'any,
basta", mesa, una en l'any, val.

Però vagin a aquesta gent i muntin aquest Inserso,
perfecte, però jo li dic que n'hi oferiré un altre, i ara li
oferesc a qui torna a sortir com a educador, i els al•lots, i els
joves, i els escolars, sap vostè la quantitat de centres
escolars d'Espanya que vénen aquí i vénen aquí i no tenim
res organitzat?, res organitzat. Vostè sap que a Itàlia varen
haver de prohibir els viatges aquests d'estudis, perquè les
associacions de pares eren un escàndol, hi havia molts de
desastres, i pràcticament els varen prohibir?, perquè no hi
havia res organitzat. No són capaços de muntar un turisme,
fora de temporada, amb els joves europeus, i nosaltres
posam aquí uns serveis perquè aquests, a més de ser turisme
d'oci, que per a això vénen, hi hagi un component cultural
o mediambiental, jo ho oferesc al seu conseller i als
empresaris, i si és necessari ja hi posarem coses també, des
de les institucions que pot governar el Partit Socialista,
tenim l'Ajuntament de Calvià, tenim un consell insular,
vostès tenen les competències aquí de promoció, idò venga,
per què no estan transferides, justament, però venga, ho
podem consensuar aquí, li sembla bé?

Programes de comercialització, bonificació al règim de
la Seguretat Social a la gent que treballa fora de
l'estacionalitat. El Sr. Barea el que va dir quan li diguérem
això, es va enfadar moltíssim, "¿cómo que bonificaciones" -
va dir, bé, bé, no n'hi havia per tant.

Ho salvarem això, li ho sembla?, vostè es compromet, es
vol comprometre aquí a salvar-ho?

Però no m'ha contestat una pregunta que jo crec que li he
fet, i li he fet amb tota contundència, Sr. Matas. En primer
lloc, no m'ha convençut la seva manera de vendre el diàleg,
i li ho dic sincerament, i com que per dialogar en fan falta
dos, perquè si no és un monòleg, o vostè canvia d'actitud en
determinats aspectes o serà molt difícil dialogar, Sr. Matas.
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No és elegant i després apunyalar, a mi m'agrada una cosa
més tranquil•la, vostè és més jove que no jo, jo ja vaig a una
cosa més tranquil•leta, més suau, no tan de (...), no, no,
tranquils, eh?, no ens enfadem, ni tampoc tenguem grans
alegries, parlem-ne tranquil•lament. No m'aplaudeixin quan surt
d'aquí i llavors em digui que som un sectari. No, miri, a mi això
em provoca una histèresi que no som capaç de resistir-la, més
tranquil. No m'aplaudeixi, però no em digui sectari, perquè, a
més, sap que no ho som. No em sotmeti a aquest estrès, a un
altre tal vegada sí, tal vegada a altres els agrada, això, hi ha
gent que es pega fuetades i coses d'aquestes, a mi una cosa més
tranquil•la, ni una cosa ni l'altra, no necessit ni alabances ni
garrotades, anem a una lleialtat a l'hora del discurs. Vostè té uns
objectius, jo en tenc uns altres, parlem-ne.

I és ver que hi ha hagut un canvi de president, i en el seu
grup també n'hi ha hagut, però nosaltres ho hem fet en un
congrés, vostès no, els seus canvis de president no han estat
fruit d'un congrés del partit, crec jo. El Sr. Cañellas no se'n va
anar com a resultat d'un congrés, el Sr. Soler, vaja quin congrés
li muntaren, perquè jo crec que el congrés és de tot el partit, i
això va ser una reunió del grup parlamentari, no sé si me'n
record bé, bé, si m'equivoc m'ho recordarà, Sr. Soler, però no
és ver que va ser una reunió del grup parlamentari?, que li
varen telefonar perquè se n'anàs? Nosaltres hem fet un congrés,
i aquest congrés ha decidit que havia de ser jo el secretari
general, molt bé, no passa res si d'aquí a tres anys ho torna a ser
un altre, no passa res, no hi ha cap problema, és un procés
normal, tant de bo als partits sempre la gent se n'anàs per
congressos, perquè per això existeixen els congressos, Sr.
Matas, i els congressos han de ser dinàmics i els partits també,
i no passa res. I què vol dir, vostè em retreu aquí, d'entrada,
com a prova de diàleg, i ja es fica amb el Sr. Triay? El Sr. Triay
ara és el portaveu i jo som el president, i tal vegada d'aquí a tres
anys, ell és el president i jo som el portaveu, o som el darrer de
la fila, no em preocupa en absolut, gens ni mica, i mèrits en té
el Sr. Triay per tornar a ser el que vulgui en qualsevol moment,
això segur.

Però miri, com que vostè avui ha jugat així, jo avui encara
jugaré així. Aquí hi ha hagut un debat, jo he tractat de ser molt
dur, per mi que no ho he aconseguit, però jo he intentat dir-li
coses, no desagradables en la seva persona, que no, en la seva
manera de fer política, perquè crec que realment no necessitaria
fer aquestes coses ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí, atraqui's un poc més al micròfon, perquè
dificulta la gravació.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, gràcies. Crec que no hauria de baixar a aquest terreny,
Sr. Matas, no hi hauria de baixar, és una llàstima, fa perdre
categoria a aquesta cambra, i la veritat, si la Cambra perd
categoria no sé què feim aquí, ho podem deixar anar.

Aquí hi ha un diari que li va fer la seva rèplica, Sr. Matas,
si és una llàstima, vostè ha dit que jo he de respectar la
delegada del Govern, l'he respectada, però com que vostè,
quan jo l'he anunciada, s'ha girat allà, a mirar-la, jo li he dit
a vostè que sabia que no hi era, és que avui, tots aquests
senyors que hi són, bé, quasi tots són coneguts meus, però
del públic normal, home, Sr. Matas, vostè ha et que això fos
així, perquè sabia que aquí hi havia les connexions de
televisió, que no la veu, a aquella càmera?, no la veu, Sr.
Matas? Vostè em fa creure que no sabia que això se
n'anava? Si no ho sabia, vaja, per favor, si té un servei que
telefona, el senyor, aquest Mato, no Matas, Mato, controla
tot el que ha de controlar, per això li paga, o no? Vostè sabia
que aquella càmera quedava cega, ho sabia perfectament.
Vostè creu que ha de fer això?, vostè creu que ha de fer
això? No, ja sé que no m'aplaudiran, ara, ja ho sé. N'hi ha
una altra, ja ho sé.

Hem perdut audiència, i això ho han cercat, perquè
vostè, Sr. Matas, avui horabaixa ha parlat dels regidors, de
la bandera, del no sé què, s'ha estirat, ha fet pauses, mirava,
vostè sap perdre temps, vostè no és un mal parlamentari,
vostè ho domina, això, però ho domina amb mala idea, si ho
dominàs amb bé, si vostè hagués fet avui el que havia de
fer, que és el debat de la seva política, no de la política dels
altres, de la seva, vostè ha contraatacat, vostè s'ha convertit
d'examinat a examinador, i això és pervertir aquest debat,
Sr. Matas. Vostè se situa a ser l'oposició, i vostè és el
president del Govern, per què es passa a l'oposició?, que és
que ja li comença a agradar, ja s'ho comença a preparar? Per
favor! Sigui el president i defensi el seu programa, i si els
altres diuen dois, per a ells anirà el pollastre, no es preocupi,
els ciutadans, al final, vostè ho va dir, en el 99, voten, i
voten les ofertes en positiu.

Ho coneix. Vostè diu, vostè diu "no tenc gràcia, no tenc
carisma, ric sense motiu, faig com si jugàs a paddle i he
sofert un atemptat", diu "i si em deixàs el mostatxo?".
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. President, té vostè la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc, Sr. Crespí, li puc assegurar que quan jo puj aquí
dalt intent expressar les meves idees, intent expressar el que
crec que són les accions que han de beneficiar l'acció de
govern d'aquesta comunitat autònoma, i això és el que he fet
amb tots els partits polítics, si hem estat massa temps i a
vostè li sap greu, no són més que paraules, no s'espanti, avui
és el dia més important per al president, és quan el president
pot parlar, pot parlar amb tots els grups de l'oposició,
malgrat siguin cinc, amb tots, i pot parlar, naturalment, amb
tots els diputats, no s'espanti de les paraules, no s'espanti
que aquest president pugui exposar les seves idees, això és
la democràcia, això és la virtut de la democràcia i, per tant,
no es preocupi de si càmeres, de si no càmeres, això és el
Parlament de les Illes Balears, i això són els diputats
d'aquest parlament, que són els que vostè ha de respectar i
als que vostè té l'obligació de tractar com es mereixen.
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Jo en cap moment no m'he ficat amb el Sr. Triay, no és cert,
no m'he ficat amb el Sr. Triay, simplement he dit que ell l'any
passat va dir, "Sr. Matas, vostè i jo no farem aquest debat una
altra vegada", i jo li he dit que és ver, que té raó, res més, no
crec que això sigui cap ofensa a ningú, simplement.

Vull insistir en el fet que crec que s'equivoca frivolitzant la
desfilada de Bangladesh, crec que s'equivoca radicalment
frivolitzant un tema de solidaritat de les Illes Balears, un tema,
insistesc, que crec que té una bona finalitat, una bona intenció,
i no pot relacionar això amb una apagada de llum o una no
apagada de llum, perquè, insistesc, vostè, Sr. Crespí, el que no
pot fer és fer tabula rasa en aquest moment. Nosaltres durant
catorze anys hem estat els responsables de l'electricitat a
aquesta comunitat autònoma, als catorze anys i un dia, ja no és
responsabilitat nostra, no, no, alguna cosa té a veure la política
d'infraestructures, d'inversions que s'hagi pogut fer en l'etapa
anterior, dic jo, alguna cosa té a veure Gesa amb els anys de
govern del Partit Socialista, i crec que a més s'equivoca, eh?,
perquè el president de Gesa és qui dóna les explicacions, ell i
el seu equip.

Vostè em parla de límits de la democràcia, escolti, si això és
seriositat, el que no pot fer és ..., vostè em demana que tenguem
conseqüència amb la nostra responsabilitat institucional, vostè,
dia 27 de setembre, surt als mitjans de comunicació i diu, "la
democracia en Baleares está vigilada", insistesc, això ho diu
qualsevol altra persona que no sigui vostè i és portada, perquè
és gravíssim, és gravíssim, ho diu vostè i ningú no li fa cas,
però jo li faig cas, què vol dir que la democracia está vigilada?,
quins són els límits de la democràcia que vostè diu?, surti aquí
i ho digui, si no, no acusi. Vol vostè fer creure a qualcú que la
democràcia està vigilada per qui i per què?, vostè vol
qüestionar la legitimitat democràtica de qualcú? Digui-ho, el
que no pot fer és acusar d'aquesta manera i després amagar-se.

Sectarisme, no m'ha contestat. Resulta, a veure si ens
entenem, que jo li deman, Sr. Crespí, vostès han fet inversions
en instituts -i ho he dit jo, ho puc dir ara perquè ho he dit abans-
, han fet inversions en instituts segons el color polític i no
segons les necessitats reals, almanco a qualque lloc, i li pos un
exemple, li dic Sineu, el Pla, vostès no feren cap institut al Pla,
em diu ara que és culpa de l'Ajuntament de Sineu, bé, serà
culpa de l'Ajuntament de Sineu, però el Pla de Mallorca no té
cap institut, justament al Pla de Mallorca hi havia pocs batles
del Partit Socialista, però resulta que a municipis on hi havia
batles del Partit Socialista s'han fet uns instituts, un devora
l'altre, i jo li dic, Son Cervera, Artà, que n'hi ha un, i un poc
més avall Capdepera, n'hi ha un altre, hi ha tres instituts, un
devora l'altre, i l'únic que li he demanat, Sr. Crespí, pugi aquí
i digui si és ver que l'institut d'Artà, enguany, quedarà la meitat
buit. Vostè creu que és normal que un institut quedi buit i que
a Eivissa, a l'illa d'Eivissa on justament els batles són del Partit
Popular, no hi hagi instituts?, això no és sectarisme?, això és
normal? L'únic que li he demanat és que em contestàs el d'Artà,
no m'ho ha contestat.

Jo també ho sé que vostè personalment no és una persona
sectària, no li estic tirant cap flor, el que passa és que les
seves actuacions, les actuacions del Partit Socialista, ho han
estat, jo tampoc no crec que vostè tengués tanta influència
com per decidir vostè totsolet tots els instituts, alguna cosa
hi tenia a veure segurament algú. 

I el tema del règim especial, com vostè li diu, la Llei de
compensació de les mesures de la insularitat. Miri, aquest
tema, hi vull insistir perquè em sembla cabdal, miri, el tema
de les compensacions de la insularitat serà un mèrit de tots
aquells partits que ho puguin consensuar i sobretot que ho
puguin aprovar. Vostè em diu, "hi haurà el 33%, hi haurà les
rebaixes de mercaderies, portuàries, aeroportuàries, etc.", i
jo li contest el mateix, no només aquestes mesures hi
haurien de ser, sinó també fiscals, és que si es posa així,
tornam enrera, clar, i fiscals, el que passa és que per arribar
a un consens, nosaltres estam disposats a negociar, perquè
vostè ha de recordar una cosa que és essencial, i jo no la hi
volia treure, és que no la hi volia treure, però totes aquestes
mesures, si el vot i la defensa del Sr. Antoni Costa
haguessin anat endavant, no haguessin estat possibles, la llei
s'hagués tirat a baix i ja no hagués estat possible, ara hi ha
hagut un canvi d'actitud, i aquell vot que va ser no, ara si
llevam unes coses o si ens posam d'acord serà sí, perquè
vostès defensen la insularitat, perfecte, i li torn a donar el
mèrit, el mèrit és del Sr. Crespí que ha estat capaç de
canviar aquest tarannà. I ens hem de posar d'acord i si ens
posam d'acord els que hi guanyaran seran els ciutadans, i
vostè, tant com jo, té interès que els ciutadans hi guanyin. Si
aquí al camí, vostè vol que reconeguem que hem comès
errors, no hi ha cap problema, mentre puguem aconseguir
l'objectiu final, jo crec que no hi ha més problemes,
l'objectiu final és que el ciutadà ho noti, i que aquesta llei
sigui el principi d'aquesta llei definitiva, històrica que s'ha
anat millorant durant els anys, de reconeixement del cost de
la insularitat i de la compensació per la insularitat.

Jo no he justificat les taxes, i no només, no només estic
en contra de les taxes aeroportuàries, sinó que el Partit
Popular, abans que vostè parlàs, ha presentat una proposta
per a demà, per dir i demanar al Govern de Madrid que retiri
aquestes taxes; aleshores, perquè vostè pugui tenir una idea
concreta, l'únic que jo he defensat de les taxes és que no és
just que un aeroport i que un servei aeroportuari, on existeix
una seguretat i es posa una taxa per aquesta seguretat, de 75
pessetes, una taxa per aquesta seguretat, no és just que el
pagès, que el taxista que no agafa un avió pràcticament mai,
hagi de pagar aquell aeroport als turistes que l'usen cada dia,
i això és el plantejament que jo he fet, Sr. Crespí.

(Remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

Respecte de les beques, que em sembla un tema essencial,
nosaltres des del primer dia lluitam, i tenim el compromís, a
més, de la ministra, per aquestes beques i perquè aquestes
beques siguin realitat, el que passa és que és graciós que vostè
ara vengui a demanar beques, i què ha fet els dotze anys
anteriors?, de qui eren responsabilitat les beques?, què passava
amb la gent de Menorca, la gent de Formentera i la gent
d'Eivissa?, què és que ara que hi ha el Partit Popular sí i abans
no?, i com podia consentir vostè estant al Govern o tenint
responsabilitat d'educació en el govern socialista que la gent de
Formentera hagués de patir el que ha de patir a una universitat,
o de Menorca o d'Eivissa? I no tan sols les Illes Balears cap a
Barcelona, què vol dir?, què vol dir, Sr. Crespí? Tots tenim
responsabilitats de tot el que hem fet. I jo vull lluitar per un
programa de beques específic per a les Illes Balears, em sembla
essencial, fonamental, perquè és una de les mancances
històriques que tenim a les Illes Balears.

El tema de la gent gran, el tema dels joves i el tema de la
desestacionalització, jo sí, li vull recollir el guant, nosaltres
hem fet el programa amb la gent gran, iniciant aquest programa,
un programa que creim que ajuda la desestacionalització, creim
que a més la gent gran amb aquests viatges està millor, més a
gust, i a més coneixen les Illes Balears, crec que és essencial,
i per això, el Govern balear, crec que amb aquest programa de
viatges entre illes ha aprovat una bona mesura, una mesura que
és bona per a aquesta gent gran i és bona per a la
desestacionalització i és bona per a les Illes, que això es pot
ampliar dins aquest pla de desestacionalització a altres
col•lectius, joves, el que sigui, ja hem tengut propostes
d'aquestes característiques, jo crec que és una bona proposta, i
la hi vull recollir com a tal, es poden estudiar, hi ha un pla de
desestacionalització, l'haurem de dur endavant a terme segons
les nostres disponibilitats, però no vull rebutjar propostes que
crec que són interessants i que vénen de l'oposició, però són
bones, jo crec que aquesta és la diferència essencial.

Però clar, vostè, Sr. Crespí, tampoc no em contesta i em
diu que la transferència d'educació està ben negociada. Miri,
només un segon, perquè li voldria recordar, vostè en aquesta
declaració que va fer als mitjans de comunicació, va dir que
vostè creia que "36.000 millones eran una cifra adecuada
para aplicar la Logse, para construir los institutos que se
necesitaban y para arreglar las retribuciones de los
funcionarios adecuadamente, excepto la parte de la
homologación", que la posava al marge, i és cert. Però vostè
va dir que 36.000 milions de pessetes -està publicat-, vostè
va dir "36.000 millones de pesetas sería una buena
negociación y se podrían construir los institutos necesarios y
se podría aplicar la Logse". I jo li deman que em contesti,
que surti i ho digui, el Govern ha aconseguir 41.000 milions
de pessetes, i vostè va sortir als mitjans de comunicació, que
d'aquest tema en sap, i va dir que 36.000. I jo li demanava
que fes, per favor, aquest exercici.

He estat respectuós i som respectuós amb vostè i amb el
seu partit. Vostè, de la delegada del Govern ha dit alguna
cosa més, no ho amagui, vostè ha dit, "se n'ha anat perquè
és intel•ligent i no pot sentir aquest debat", deman respecte
per les institucions, Sr. Crespí, i no amagui les seves
paraules. I deman respecte per les persones i per les
situacions personals.

Jo, avui, aquí, no li he fet cap menció als titulars de
premsa d'avui matí, i la hi faré, cap menció respecte de la
presidenta del seu partit, no la hi faré, perquè jo respect les
actuacions judicials, i crec en les persones, i en aquesta
persona hi crec, i, per tant, fins que els jutges no parlin,
nosaltres no tenim per què parlar. No sé, tenc els meus
dubtes si hagués estat al revés què haguessin fet, vostès,
però nosaltres ho feim, tenc els meus dubtes. 

El que no pot fer vostè, Sr. Crespí, és, a més, repetir el
mateix error de l'any passat. L'any passat, quan vàrem
acabar el debat, el dia següent, una sèrie de diputats que no
varen estar contents de respectar el Reglament de la
Cambra, varen haver de fer unes declaracions al•lusives a
temes personals d'aquest president, ficant-se amb la meva
família i amb qüestions que crec que són fora de tot ordre,
i vostè, vostè, ha estat a punt de repetir la mateixa errada,
vostè, Sr. Crespí, faci el favor de respectar-me com a
persona, com a president, naturalment, però com a persona,
jo defens la meva ideologia, jo defens el meu partit, i des
del meu partit defens la llibertat tal com la varen defensar
els meus familiars, i li deman respecte per això, simplement.

I respecte d'on visc, visc on visc perquè no puc viure a
un altre lloc millor, com vostè. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Salom, té vostè la paraula.
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LA SRA. SALOM I COLL:

Molt bon vespre, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
un poc tard, quasi vint-i-quatre hores després d'haver començat
aquesta sessió d'avui, toca la intervenció al grup majoritari
d'aquesta cambra, al Grup Parlamentari Popular, i vist la gent
que queda aquí, que queden pocs mitjans de comunicació, com
s'ha dit, crec que a aquestes altures, entre tots, m'han pres el
titular de demà, però crec que aquest és el moment per dir quin
és el punt de vista, com veim nosaltres des del Grup Popular,
quin és l'estat en què es troba la nostra comunitat.

Deia ahir matí el president Matas que va fer una descripció
de l'estat en què es troba la nostra comunitat, i va dir, ni més ni
manco que les Illes es troben en una bona posició, i que hi ha
situacions que s'han de corregir, hi ha persones, hi ha
col•lectius que no arriben a uns determinats nivells que a ells
els agradaria assolir i a un determinat nivell que crec que es
mereixen. Aquest és el resum que feim des del Grup Popular i
que compartim absolutament amb el nostre president. Però no
només perquè el Govern i el Partit Popular mantenen una
sintonia, sinó perquè la descripció que es va fer ahir i avui
també al llarg del debat, ha estat una descripció realista.
Justament ahir coneixíem una dada que confirma que a les Illes
hi ha qualque cosa que justifica el fet de viure aquí. Ahir es va
saber que la població a les Illes Balears puja, precisament a un
moment en què hi ha una tendència a la baixa, en general. I per
què puja la població? Doncs, puja perquè a les Illes Balears hi
ha uns atractius, ningú no voldria en aquestes illes si no fos
perquè es viu millor i perquè també hi ha una gran qualitat de
vida; és la mateixa raó per la qual 40.000 persones, xifra que els
experts consideren la més aproximada, vénen cada estiu a fer
feina a la nostra comunitat, a guanyar doblers, a guanyar uns
ingressos que a les seves regions no els ho poden proporcionar.
I què vol dir això? Això vol dir que hi ha una economia
atractiva, una economia interessant, que creix, que genera feina,
que genera benestar i, a més a més, vol dir que tenim una
situació notablement millor que en el nostre entorn.

Evidentment, aquesta descripció quedaria coixa, greument
coixa, si el President, com han volgut entendre determinats
grups d'aquesta cambra, no conegués bé quina és la realitat
social de la nostra comunitat: que hi ha situacions de
marginació, de manca de futur, de problemàtica social i
d'estancament. Això ho ha dit el President, i és evident que hi
ha problemes que s'han de resoldre. I no només hi ha problemes
que hem de resoldre, sinó que, des del Govern del Partit
Popular, es fa el que s'ha de fer. Davant nosaltres, de cara al
segle que ve, i sense anar tan enfora, de cara a l'any que ve,
hem de resoldre determinades qüestions que són importants:
educació, medi ambient, sanitat, qualitat en el transport,
carreteres.

Esmentam un petit grapat de qüestions que, naturalment,
podrien ser moltes més, ara bé, aquí és on radica la tasca del
Govern que el meu grup creu que està ben encarrilada. Hi
ha una planificació en els reptes que vénen; hi ha un
projecte sòlid en matèria d'educació; hi ha un projecte de
medi ambient que es presentarà demà i que obrirà les portes
al diàleg entre les diverses forces polítiques de cara a
resoldre reptes, crec que transcendentals, per a les nostres
illes; i, per suposat, hem de valorar d'una manera especial
l'oferta de diàleg que es va fer ahir per part del President.
Per convertir aquesta cambra en una cambra on s'analitzin
aquelles qüestions que realment interessen a la gent del
carrer. Com podem escoltar en aquesta cambra, en moltes
ocasions, que emprem més temps en discutir problemes
externs de la nostra comunitat i no discutir els vertaders
problemes que afectes els ciutadans? Com és possible que
no s'hagi plantejat des de fa un any un exercici de potestat
fiscal que té el Govern? Com es possible que ningú de
l'oposició hagi demanat al Govern, al llarg d'aquest darrer
any, que es baixin els imposts? Ha hagut de ser el Govern,
el Govern Popular, que directament, una vegada més, ha
hagut de prendre la iniciativa i dir als ciutadans que volem
baixar els imposts. Com pot ser que un col•lectiu tan
important de diputats, ara en queden pocs, no hagin estat a
temps a aquesta facultat tan important com és la de reduir la
fiscalitat?

Jo crec que l'oferiment del Govern, al qual se suma el
Grup Parlamentari Popular, per intentar centrar el debat
polític en qüestions que realment interessin; és una proposta
crec, que si s'accepta, permetrà que es millori la qualitat del
treball i dels serveis que els polítics hem de donar a la
nostra societat. Aquest any, des de l'anterior debat de l'estat
de l'autonomia, la política de diàleg i de pressió, a la
vegada, al Govern central, ha donat uns resultats sobre els
quals es pot dir de tot i, de fet, des de l'oposició, s'ha dit de
tot. Però la veritat és massa contundent, el balanç és molt
positiu i, si no, passem revista només a quatre qüestions.

Finançament autonòmic, que ens permet incrementar
anualment els recursos, que dóna a aquesta terra la facultat
de generar, de regular aquests imposts, cosa que mai en la
vida s'havia pensat quan governava a Madrid un govern
socialista.

Competència en educació, per una quantitat, amb 4.500
milions de pessetes més que el màxim que determinats
grups havien exigit a l'hora d'acceptar aquesta competència.

Una negociació del règim fiscal per a les Balears, que si
continuam negociant amb el PSOE podrà sortir aprovada de
les Corts, cosa que mai ningú no havia pensat fa una sèrie
d'anys que això fos possible.
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I finalment, el conveni de carreteres, que ens permetrà
resoldre un problema que les Illes Balears arrossegam des de
l'any 84, quan el Govern, allà a Madrid, fa un parell d'anys, va
decidir tallar, tancar l'aixeta de les inversions. El que és greu i
que jo crec que s'hauria d'acabar, és l'art que determinats grups
d'aquesta cambra per intentar convertir una inversió, amb
57.000 milions de pessetes, en un fracàs. Es pot dir de tot, però
arribar a dir que és un fracàs pel fet que no s'hagi signat
materialment aquest conveni a nosaltres, des del Grup Popular,
això ens pareix ridícul. Fins i tot ens recorda, en certa manera,
aquell espectacle que es va donar no fa massa temps, quan es va
produir la transferència en matèria d'universitat, per cert, amb
una dotació econòmica 1.000 milions de pessetes superior al
que determinats grups de l'oposició esperaven. Resulta que
quan es va anar a signar la competència al ministeri va fer falta
un paper, i quan varen tornar cap aquí l'oposició va demostrar
la seva manca de maduresa donant rodes de premsa i més rodes
de premsa per anunciar a bombo i platerets que mai no
s'arribaria a signar aquesta competència; i al cap d'una setmana
s'arreglava el problema i es veia que fer política no és fer
espectacles, sinó que és fer feina i avançar cada dia. I respecte
al conveni de carreteres passa això, se signarà quan toqui,
arribat el seu moment se signarà, i l'any que ve ja podrem
començar a veure els fruits d'aquests convenis. Aquest art que
ha desenvolupat l'oposició ha arribat a situacions
esperpèntiques quan en un moment determinat xerràvem
d'aprovar la Llei del règim econòmic i fiscal, en la qual el Partit
Popular hem fet molta de feina i consideram que és important
per a la nostra comunitat, per intentar reduir els costs de la
insularitat i per aconseguir o intentar que les empreses d'aquí,
les empreses de Balears puguin competir amb igualtat de
condicions que les empreses que estan ubicades a la península.

I jo, com a diputada, vaig veure que quan el Govern Popular
va dir un dia que faria una llei, es va escoltar que no, que no
seríem capaços de fer-la, quan es va fer es va dir que mai no
s'aprovaria; que seria com un kleneex d'usar i tirar. I quan es va
aprovar aquí en aquest parlament i es va enviar a Madrid,
naturalment després es deia: ca, Madrid! Madrid no en voldrà
saber res d'això. Fins i tot es va demanar a un moment
determinat la dimissió del President del Govern per una
suposada manca d'admissió a tràmit. I ara resulta que Madrid va
aprovar o va admetre a tràmit aquesta llei i ara ens trobam en
una fase de negociació per intentar aprovar un text definitiu.

Què vull dir amb això? Vull dir que és ben necessari que
s'accepti la proposta d'iniciar un diàleg perquè hi hagi en
aquesta cambra un talant diferent, que sigui més constructiu,
que s'aporti més, que sigui més positiu; i això, evidentment,
intentant des de cada un dels grups complir els nostres
objectius.

La construcció d'aquesta autonomia, que ha tengut, des del
punt de vista del nostre grup parlamentari, un impuls important
des què a Madrid governa el Partit Popular, en certa manera no
ha pogut veure un impuls semblant en el procés que ha seguit
el Govern de transferències, unes transferències que havien de
ser horitzontals cap als tres consells insulars. El Govern té en
el programa electoral que fixa un paquet de transferències que
s'han de passar en aquesta legislatura als consells insulars. I
hem intentat desenvolupar aquest procés amb tota normalitat,
i en aquest cas Menorca i Eivissa estan a punt d'assumir les
competències en matèria de menors i han assumit les
competències en matèria de turisme. Però aquí a Mallorca s'ha
romput aquestes ganes que té el Govern del Partit Popular
d'anar aprofundint cada vegada més en el nostre autogovern i
que els consells assumeixin aquestes competències, i no ha
acceptat menors i no ha acceptat turisme. I s'ha aturat aquest
procés, i crec que s'ha de dir amb veu clara i forta, per una
manca de valentia política per agafar aquelles competències
que no resulten ser del tot rendibles per als polítics que les han
de gestionar.

El balanç d'aquest any també inclou, creim nosaltres, una
actuació exemplar, i que, naturalment, l'oposició ha criticat.
Es tracta del Pla Mirall. Del qual tampoc no se n'ha xerrat
massa avui aquí, però està bé que des del Govern no es
tengui temps de xerrar del Pla Mirall, perquè, tot i que és
una actuació important, queda amagada amb altres coses,
amb altres actuacions, amb altres projectes, amb altres
iniciatives que du a terme el Govern balear. El Pla Mirall és
una actuació modèlica que ha de suposar un canvi radical de
l'estil, de l'aspecte, de la forma que tenen els nostres pobles
i les nostres ciutats; es tracta de descobrir com son realment,
perquè els nostres pobles, en certa manera, han perdut en
aquest darrer segle una part de la seva fisonomia tradicional.
L'actuació que es planteja, que millora el mobiliari urbà,
que renova façanes, que enterra cables, que fa zones per a
vianants, permetrà recuperar la vertadera imatge dels
nostres pobles. I això de recuperar l'ambient dels pobles,
recuperar la convivència, recuperar les tertúlies, creim, des
del Grup Popular, que és important. Aquest Pla Mirall no té
precedents, són més de 36.000 milions de pessetes que el
Govern dedicarà a finançar projectes d'inversió que van,
com a mínim, des del 50%, fins a un màxim d'un 65%.

I el Partit Popular i el Grup Parlamentari Popular ens
sentim satisfets per l'anunci de davallar els imposts. El
Govern balear ha estat coherent, ha dit i ha mantengut que
la seva economia, que els seus comptes estaven ben
sanejats, i si a això li adjuntam una bona gestió fa que ens
puguem trobar amb l'anunci que feia ahir el President, que
davallarem els imposts. Esperam que aquest anunci es
concreti en poc temps per part del Conseller d'Hisenda i
nosaltres volem felicitar aquesta política, que condueix, en
definitiva, a una millora de la nostra qualitat de vida i que,
a més a més, amb altres mesures que aporta el Govern de
Madrid, el Govern Popular de Madrid, que a partir de l'any
que ve s'augmentaran els imports de les desgravacions quant
a l'aplicació de l'IRPF, tot això suposarà que les nostres
empreses tenguin un millor benestar i puguin estar més
sanejades.

Aquesta política del Govern demostra la coherència del
nostre partit, que sempre ha dit i ha reafirmat aquesta
voluntat; perquè nosaltres sempre hem estat enemics, i crec
que ho hem demostrat, de les administracions massa
grosses. I en aquest sentit, hi ha unes estadístiques que s'han
publicat en els diversos mitjans de comunicació, on es diu
que aquesta comunitat té el percentatge més petit de
funcionaris. I de què ens serveix això? De què serveix
aquesta utilitat si després no queda reflectida en una
davallada dels imposts? I una xifra curiosa, de les desset
comunitats autònomes, només Madrid, Aragó, València i
aquí, a Balears, es baixaran els tributs; curiosament,
comunitats totes elles governades pel Partit Popular.



3412 DIARI DE SESSIONS / Núm. 81 / fascicle 4 / 8, 9 i 10 d'octubre del 1997

Entrarem en el tema de la regulació de l'ordenació del
territori, de les directrius d'ordenació del territori. Tothom sap
que aquesta és una qüestió important i tothom també hauria de
saber que aquesta és, a més a més, objecte de tot tipus de
polítització per exemple, que qui exigeix més aquí, doncs no
vota allà a favor de protegir uns Canons o una altra cosa, és
igual, sigui el que sigui; i aquí no passa res. És clar, tot això és
una qüestió que suposadament dóna vots, i quan es tracta de
vots, Sr. President, aquí es veu que tot val. El Govern balear ha
mantengut una feina constant per elaborar el major document
de feina mai fet a les Illes Balears en matèria d'ordenació del
territori, la major tasca per arribar a un consens en matèria de
planificació i d'ordenació de les nostres Illes. I de què es tracta?
Es tracta de dir que a la Serra, per exemple, no es farà res o es
farà poc, o es farà només allò que es pacti, i una vegada que es
digui això, doncs, respectar-ho. I això exigeix per part de tots
els grups deixar de banda la demagògia, perquè és senzill dir
que no volem fer res a cap lloc, res, quedam bé amb tothom. I
després, com donam llum a la gent si no hi ha energia? No es
pot dir no a tot, no al cable a la península, no a una central, no
a tot; i quan es diu no a tot, a la vegada ens deixin sense
alternatives. Intentarem, si és possible, definir aquest model.
Perquè també crec que no és veritat que no es pugui créixer; no
es pot créixer on no hi ha espai, on s'ha de protegir, però a
determinades zones, a Inca, a Maó, a Ciutadella, als polígons
industrials, als cinturons de les zones d'Eivissa o de Sant
Antoni, hi ha zones a les Illes on s'ha de fer feina, on s'ha de
millorar, on s'ha de construir, on s'ha d'incorporar riquesa.
Regular el futur no vol dir tancar portes, passa per fer possible
créixer i protegir el medi ambient fent compatibles aquests dos
conceptes. I per això, sense demagògies, sense radicalismes,
hem d'arribar a un consens entre els diversos grups, i si aquest
consens no és possible entre tots, doncs nosaltres esperam que
aquests partits més moderats, més raonables, deixin de banda
la guerra de l'urbanisme o de l'ordenació per intentar, almanco,
arribar a acords puntuals.

El Grup Popular volem transmetre un missatge al Govern
del Partit Popular: no tenim com a missió contestar cada una de
les coses que ens diguin des de l'oposició, amb el denominador
comú de criticar a l'executiu i de fer demagògia. Nosaltres, des
del Grup Popular, li deim al Govern del Sr. Matas que no pot
dedicar els seus esforços a convèncer l'oposició que hem assolit
el conveni de carreteres, que hem assolit el sistema de
finançament, que hem assolit educació, que en poc temps
arribarem a un acord en matèria de règim fiscal. Vostè s'ha de
dedicar a fer feina, a resoldre els problemes d'aquesta terra, a
cercar solucions, a fer feina per a objectius concrets. I això és
el que la gent d'aquesta terra necessita i espera del seu
president; i això és també el que tots nosaltres, el nostre grup,
li demanam i li exigim. Li demanam, President, que vagi als
pobles de les Illes, als barris de Palma i escolti i xerri amb la
gent. Deia En Napoleó, deu fer molts anys, que el millor sentit
comú és el que es troba al carrer. I segur que al carrer vostè no
troba gent que li digui que la universitat quan havien de signar
el conveni de traspàs va faltar un paper i es va haver de
retardar, això no li conta la gent del carrer; segur que la gent li
diu que no vol dedicar una part de la seva vida a fer coa amb el
cotxe per passar per dins Vilafranca, o a fer coa amb la gent que
va des d'Inca fins Alcúdia; segur que la gent li diu que viure a
unes illes és car; segur que els de Ferreries li demanen una
variant i els de Ciutadella li demanen un port; segur, President,
que des d'Eivissa li demanen la restauració del Castell de d'Alt
Vila, i això li ha ocupat molt de temps. És el temps millor
invertit, el més ben gastat, perquè la gent sap que vostè ha de
fer aquesta feina i per això ens valoren com a partit que tenim
la responsabilitat de fer feina i no de contestar determinats, no
sé si dir-ho, cors polítics, que cerquen més la crítica que no la
construcció d'una vertadera autonomia.

Miri, vostè, Sr. President, com és possible que tot el que
fa el Govern o el Grup Popular pareix que és dolent? Com
és possible que tots els plantejaments que feim des del Partit
Popular sempre siguin incorrectes? Mentre, determinats
partits nacionalistes s'entenen perfectament amb un partit
que crec que és el més centralista i cap problema per
conviure les ideologies més diferents. Ara bé, el problema
és reconèixer que 57.000 milions de pessetes per a
carreteres això és un èxit rotund; això és el problema, que
no ho volen reconèixer. El problema per a vostès, per a
l'oposició, és que la gent ho veu, que la gent se n'adona de
la feina ben feta i crec que han de coincidir amb el nostre
grup amb el següent raonament, i acab: tot i que sigui per
pura estadística, qualque cosa bé ha de fer aquest Govern;
però vostès no ho volen reconèixer, i per això, Sr. President,
nosaltres li volem dir que no es preocupi, que vostè continuï
cap endavant a complir el programa, a fer feina, que així pot
estar segur que anam bé.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. President, té vostè la paraula.

EL SR. MATAS I PALOU:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Unes
paraules per agrair a la portaveu del Grup Popular la seva
intervenció, per agrair sobretot aquest esperit de foment de
la tasca constructiva que el Govern del Partit Popular en
aquest moment du endavant.

Una proposta d'oposició constructiva, una proposta de
foment de l'economia productiva i una aposta de lluitar per
poder aconseguir el millor per a aquesta terra, per a les Illes
Balears; que estic convençut, a més a més, que és el que tots
grups d'aquesta cambra volem. I per això serà la nostra
responsabilitat intentar aconseguir-ho, la responsabilitat de
tots perquè els ciutadans qualque dia puguin també estar
orgullosos dels seus polítics, dels seus representants polítics
que fan feina amb millor o pitjor sort, per solucionar els
seus problemes i per fer que aquesta terra vagi millor.

Moltes gràcies i adéu.

(Aplaudiments)



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 81 / fascicle 4 / 8, 9 i 10 d'octubre del 1997 3413

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President. 

Comunic a les senyores i senyors diputats que a partir
d'aquest moment hi ha trenta minuts per presentar propostes de
resolució, que la Mesa es reunirà immediatament després, que
es donaran a conèixer la qualificació d'aquestes als portaveus
avui vespre mateix i que el plenari començarà, si Déu vol, demà
matí, a les deu i mitja.

S'aixeca la sessió. Moltes  gràcies.
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