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EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats i membres del
Govern. Ocupin els seus llocs respectius.

Començam aquesta sessió plenària amb el primer punt de
l'ordre del dia, referit a preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 4549/97, de l'Hble. Sra.
Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Camí de Cavalls.

La primera la formula la diputada Sra. Joana Maria
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Camí
de Cavalls. Sra. Diputada, té vostè la paraula.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats i senyores
diputades. Sr. Conseller, benvingut a aquesta primera sessió
plenària i a les respostes que avui inicia en la seva tasca de
conseller d'Obres Públiques. De fet, el seu principi tampoc no
ha estat massa correcte. En la visita a Menorca el mes d'agost,
el Sr. Conseller d'Obres Públiques hi assenyalava la
inexistència d'un inventari respecte del Camí de Cavalls, alhora
que optava per la defensa de la propietat privada front a una
utilització pública cel Camí de Cavalls. Front a aquestes
manifestacions, el Consell Insular de Menorca va donar el
primer avís: "Miquel Ramis, ya puede darse por enterado", front
al que eren aquestes declaracions de defensa dels interessos
privats, de la propietat privada, front al que és un dret de pas
reconegut històricament i avalat per multitud d'informes. Per
tant, a instàncies del propi consell insular, rectifica avui
públicament aquí, en aquest Parlament, les seves declaracions?
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per contestar, té la paraula el conseller de
Medi Ambient, Sr. Ramis.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis
i Socias):

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, crec que és obligat,
atès que és la primera vegada que tenc el plaer d'actuar davant
el Ple d'aquesta institució, presentar els meus respectes a la
Mesa i a tots els senyors diputats, i així ho vull fer.

En contestació a la seva pregunta, li he de dir, en primer
lloc, que conseller d'Obres Públiques ja no, conseller de Medi
Ambient, Ordenació del Territori i Litoral.

Quant a la segona part de la pregunta o la pregunta de fons,
li he de dir que no només no les rectific, aquestes declaracions,
sinó que les ratific en tots els seus extrems. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Em sembla molt bé la seva opinió,
però aquí qui queda totalment desqualificat amb les seves
declaracions és el Consell Insular de Menorca. Li he de
recordar que el plenari del Consell Insular de Menorca de dia
21 de febrer de 1994 aprovà en primer punt, per unanimitat, en
el Consell Insular de Menorca, acceptar la vigència de la
servitud de trànsit públic pel Camí de Cavalls. Aquesta és la
voluntat del Consell Insular de Menorca, la qual vostè avui
posa en qüestió. Evidentment, ser conseller de Medi Ambient
i Urbanisme, i perdoni la rectificació, no li dóna ciència infusa,
però sí que li agrairíem que, d'alguna manera, i arran d'estudis
publicats, pagats, finançats, per la pròpia conselleria respecte
d'inventari del Camí de Cavalls, vostè sigui capaç de dir que no
existeix un inventari, quan hi ha estudis pagats per la seva
pròpia conselleria. Per tant, un major coneixement li
demanaríem en la seva tasca de govern respecte del que són les
diversitats d'aquestes illes i respecte dels consells insulars, que
quan hi ha acords aprovats per plenari, com aquest d'acceptar
la vigència de servitud de trànsit públic, el Sr. Conseller, pels
seus coneixements, creim seriosament que hauria de rectificar
avui aquí, públicament, les seves declaracions, i l'instam, si el
consell insular no ho ha fet, aquí, com a parlamentaris, que les
rectifiqui. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol tornar a contestar? Té vostè la
paraula, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel
Ramis i Socias):

Gràcies, Sr. President. En primer lloc li he de dir que,
evidentment, els membres del consell avui no tenen
l'oportunitat  de replicar-li, a vostè, i per tant, no es podran
defensar, però tampoc no els fa falta. Jo o sé si existia o no
existia un inventari en aquest punt concret; si efectivament
era així, vaig incórrer en aquest error material de dir que no
existia l'inventari del Camí de Cavalls. No em costa gens
rectificar això, perquè quan és una evidència, val més que
sigui així, el que passa és que, de pas, aprofitaré per treure-
la, a vostè, del seu error. La suposada disjuntiva entre el
Camí de Cavalls i l'accés a les platges no és el que va fer
que en un moment determinat pogués parèixer una
discrepància entre el consell insular i els membres del
Govern. El membre del Govern es va referir al Camí de
Cavalls dient que quan no hi ha un dret inscrit en el registre
de la propietat i simplement hi ha una memòria històrica del
que existeix, davant aquesta disjuntiva, el Govern ha d'panar
pel camí de la legalitat, pel camí de la inscripció en el
registre de la propietat, i és el que es va dir i el que de
qualque manera, en aquest moment, estic ratificant, i crec
que és la postura lògica, és a dir, quan hi ha una memòria
històrica i hi ha un dret inscrit en el registre de la propietat,
no hi ha color, el Govern ha d'estar per la defensa del dret
inscrit en el registre de la propietat, per tant, aquesta és la
postura del Govern. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molts gràcies.

Abans de continuar, voldria advertir tant als diputats
com als membres del Govern si són capaços de concretar
tant les preguntes com les respostes.
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I.2) Pregunta RGE núm. 4964/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Margalida Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, relativa a pressupost de
la campanya "Les Illes que volem".

La segona pregunta la formula la diputada Sra. Margalida
Thomàs i Andreu, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears, relativa a pressupost de la campanya "Les Illes
que volem". Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Aquesta pregunta la registràrem el mateix dia 24 de
setembre, el primer dia que va sortir a la premsa local, a
diversos diaris, la campanya publicitària "Imagina", que
després ve amb un seguit d'eslògans, "unes ciutats més plenes
de vida", "Poder treure aigua de les pedres", etc. La idea,
després, posteriorment, coneguérem que era l'exposició de
l'avanç de les directrius d'ordenació del territori i que
l'exposició, a la Llonja actualment, ja va ser adjudicada a una
empresa per 20 milions de pessetes. La nostra pregunta era quin
pressupost té destinat la campanya publicitària des del principi,
evidentment, fins al final de la campanya de l'exposició pública.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per contestar, té la paraula el conseller de
Medi Ambient, el Sr. Ramis.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis
i Socias):

Gràcies, Sr. President. Bé, la resposta no pot ser més
concreta, el pressupost per a aquesta campanya, des de la
Conselleria de Medi Ambient, per a la presentació de les
directrius d'ordenació del territori, que pensam que és
imprescindible, molt bo, necessari que arribi a tota la societat,
s'ha pressupostat en 24.500.000 pessetes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Diputada.

I.3) Pregunta RGE núm. 5380/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a criteris per a la inserció de publicitat.

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada Sra.
Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a criteris per a la inserció de publicitat.  Sra. Diputada,
té vostè la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. farem la pregunta tal com ve. Quins
criteris estableix el Govern balear per realitzar les insercions
publicitàries institucionals als diferents mitjans de premsa de
Menorca? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera de Presidència, té vostè
la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. El Govern gestiona la seva
publicitat, com no hauria de ser d'altra manera, estrictament
pel criteri de difusió i capacitat d'arribada dels mitjans a la
societat. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Criteris de difusió i capacitat
d'arribada als seus lectors. Miri, Sra. Consellera de la
Presidència, Sra. Estaràs, a Menorca hi ha un diari insular,
un diari que surt cada dia, dos revistes setmanals de tirada
insular i cinc revistes de premsa local, jo li puc dir que,
examinada tota la premsa de Menorca, no responen les
insercions publicitàries d'aquest govern als criteris que vostè
m'acaba de dir, però en qualsevol cas vull que quedi clar
que aquesta pregunta és perquè nosaltres entenem que les
insercions publicitàries haurien de ser, com a mínim, a tota
la premsa amb algun criteri. Si vostè estableix el criteri de
la premsa diària, a tota la premsa diària, en aquest cas, un
diari; si estableix la premsa setmanal, a totes dues revistes
setmanals, i si estableix com a criteri la premsa local, a totes
les revistes locals de Menorca.

Li dic això perquè no és així, el Diari de Menorca, per
exemple, aquesta setmana que no porta publicitat
institucional de la Comunitat Autònoma, però de les dues
revistes setmanals, dues, Cap de ponent, revista de Menorca
setmanal, i La veu de Menorca, setmanari insular
independent, el setmanari insular independent La veu de
Menorca porta tres insercions de pàgina sencera, de pàgina
sencera, la hi mostraré perquè vegi que no li dic coses que
no són. Totes les insercions publicitàries són del Govern
balear, Conselleria de Treball i formació, de la seva pròpia
conselleria, i de pàgina sencera. Cap de ponent, revista
també insular de Menorca no té ni una sola inserció
publicitària, ni una sola, ni petita, ni una sola. Pel que fa a
la premsa local, cap de les revistes locals, ni la de Ferreries
ni El ventet, ni Sauva, ni L'ull de sòl, d'Alaior, porten
insercions publicitàries del Govern balear, L'íris en duu. Per
tant, torni a repetir-me el que ha dit i digui'm quins són els
motius, de veritat, i quins criteris de veritat té el Govern
balear per realitzar les seves insercions publicitàries a la
premsa escrita de Menorca. En tot cas, jo crec que el que ha
quedat demostrat és que el que ha dit anteriorment no és
cert. Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. És cert, i ben cert, i ara l'hi tornaré a
demostrar. En primer lloc, torn a repetir, perquè crec que vostè
no ho ha comprès o jo no ho he explicat bé, que el Govern
gestiona la seva publicitat estrictament pel criteri de difusió i
capacitat d'arribada dels mitjans a la societat; molts dels
anuncis que vostè ha mencionat no es pagaran pel Govern
balear. per tant, és publicitat que s'hi posa però que el Govern
no paga. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.4) Pregunta RGE núm. 5382/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a quioscs del moll de ribera.

La següent pregunta la formula el diputat Sr. Joan Marí i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quioscs del
moll de ribera. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Any rera
any, la Conselleria de Medi Ambient i Litoral ve autoritzant el
funcionament de dos quioscs de venda de productes de bar
damunt el moll de ribera de Sant Antoni de Portmany. Des del
Grup Parlamentari Socialista, ja hem manifestat en multitud
d'ocasions que consideram que aquestos dos quioscs no són
necessaris en aquest indret, atès que aquesta zona ja compta
amb suficient oferta complementària. Per tant, els preguntam:
quin és l'interès social o econòmic que tenen aquests dos
quioscs per a la Conselleria de Medi Ambient i Litoral?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller de Medi Ambient,
té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis
i Socias):

Gràcies, Sr. President. Em sap greu que els nostres criteris
no coincideixin amb els seus però, en qualsevol cas, quan hi ha
una diferència de criteri, és difícil que ens posem d'acord. El
nostre criteri sí que és el que ve emparat per l'article 57 i per
l'article 59 de la vigent Llei de ports, que permet que per a usos
socials o econòmics es facin aquestes autoritzacions temporals
dins el domini públic portuària per a terrasses, per donar serveis
socials al port de taules, cadires, bars, restaurants, quioscs o
venda de gelats. Em sap greu de veritat que el seu criteri no
coincideixi amb el nostre, però el nostre és aquest. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. És evident, Sr. Conseller, que els
nostres criteris no hi coincideixen en absolut. Creim que és
inacceptable que s'autoritzin aquestos dos quioscs, i vull
recordar que en principi només hi venien gelats i que ara ja
venen de tot, fins i tot se'ls ha autoritzat una terrassa de 50
metres, amb cadires i taules. Creim que és una vergonya que
aquestos quioscs facin l'horari de bar normal, i això vol dir
fins les quatre de la matinada. Creim, Sr. Conseller, que és
una vergonya que el Govern autoritzi i doni llicència de
funcionament a dos quioscs que no compleixen amb cap de
les normes del propi Govern, les quals ha creat ell mateix i
que fa complir a la resta d'establiments de les mateixes
característiques. Aquestos quioscs, per no complir, ni tan
sols compten amb uns serveis per si algun client té alguna
necessitat fisiològica.

Per tant, el que li diem, Sr. Conseller, i no coincidim que
faci falta, però el que li demanam és que si realment el
Govern creu que és necessari comptar amb uns serveis d'un
quiosc a aquesta zona, almanco facin un establiment que
compti amb tots els serveis, i guanyarem per dues bandes:
la primera, que no serà un establiment que faci una
competència deslleial, com passa ara mateix, i per l'altra,
deixarem de donar una imatge de Tercer Món en aquella
zona sobre aquest aspecte. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel
Ramis i Socias):

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres no creim que
sigui en absolut inacceptable que s'autoritzin aquests dos
quioscs. Per una altra banda, que facin un horari normal de
bar és el que la llei preveu i, per tant, estam sotmesos tots,
i vostè ho sap, al principi de legalitat i no podem posar-los
uns horaris especials, per als quioscs, sinó que tenen el
mateix horari que els altres bars. Que s'incompleixin les
normes? JO no en tenc coneixement en absolut; si fos així,
evidentment, és a la nostra mà i és la nostra funció posar-ho
en ordre i que no s'incompleixin normes.
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Miri, no és una qüestió de necessitat, no és que siguin
necessaris o no, aquests quioscs, l'assumpte és a veure si
milloram els serveis que donam als visitants, a les persones, als
turistes que hi ha a la badia de Sant Antoni, si milloram el
servei amb aquests quioscs, o no, no és una qüestió de
necessitat, sinó una qüestió de millora del servei i d'imatge de
les nostres costes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 5389/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Maria Àngels Leciñena i Esteban, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a llista d'espera tractament metadona.

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada Sra.
Maria Leciñena, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
llista d'espera del tractament amb metadona. Sra. Diputada, té
vostè la paraula.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. La
lista de espera de pacientes toxicómanos para recibir
tratamiento con metadona en Mallorca ya ha sido mencionada
dentro de una interpelación que hubo sobre toxicomanías en
este parlamento. Sin embargo, debido a que este problema, en
vez de irse solucionando, se va agravando, es el motivo por el
que estamos obligados a formular esta pregunta, para conocer
exactamente cuál es el alcance actual de esta lista de espera
para recibir tratamiento con metadona en Mallorca y cuáles son
las causa a que obedece esta demora. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller de Sanitat, té
vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, la llista d'espera de
metadona a l'illa de Mallorca afecta 160 persones, totes les
quals estan inscrites en el centre Sa Placeta, gestionat per la
Creu Roja. Per tant, aquestes són les persones que haurien
d'estar incloses dins un circuit que els pogués donar la
metadona. El Govern balear pot assumir aquestes persones que
en aquest moment són fora del seu àmbit, les quals, en
definitiva, són dins l'àmbit del Consell Insular de Mallorca,
però se n'hauria de parlar, s'hauria de veure de quina manera es
fa o que el Consell Insular de Mallorca, amb el conveni amb
Creu Roja, hauria d'incrementar els seus recursos per atendre
aquesta població. Estam intentant -han d'intentar- trobar una
solució, però voldria que quedàs clar que aquestes 160 persones
pendents de rebre el tractament amb metadona estan adscrites,
totes, al centre Sa Placeta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, té vostè la
paraula.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, en primer lugar he
de decirle que las cifras que usted nos da son cifras oficiales
pero no reales. Desconozco si este desfase obedece
realmente a que usted no conoce el problema, a que sus
colaboradores no le pasan información real o que usted
pretende confundirnos con verdades a  medias, que no dejan
de ser una falsedad, dado que la cifra que usted nos da es de
los toxicómanos que ya tienen cita, pero hay un grupo de
toxicómanos, una cifra más alta que la que usted nos da,.
que todavía no tienen esa cita, es aquello de las listas
cerradas. Entonces, nos gustaría, si usted no dispone en
estos momentos de esta cifra real, que me la hiciera llegar
cuando la tenga y asimismo también el tiempo que tienen
que esperar estos pacientes hasta que reciben el tratamiento
con metadona.

Por otro lado, aparte de los factores que ha mencionado,
no creo que también influyan en esta demora otros factores
como puede sr la escasez de centros de distribución de
metadona, la falta de recursos humanos para llevara a cabo
esta distribución y la dotación económica de este programa
por parte del Govern para el tratamiento con metadona.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM
(Francesc Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Les xifres que manejam, que
maneja el Govern, són xifres de la gent que està interessada
en seguir aquest tractament i que ha demanat la seva
inscripció al tractament de metadona, la gent que pugui
estar dispersa, sense que estigui dins el circuit, jo no la puc
saber ni en puc disposar, però en ca cap li puc acceptar que
la contestació que jo he donat obeeixi a una perversió per
part de ls funcionaris de la informació que donen, si és
vetllada o no, i molt menys per part del conseller que intenta
dir mitges veritats o ocultar la veritat. La veritat és la que és,
i la veritat és que aquestes 160 persones que estan pendents
d'entrar dins la llista de tractament amb metadona estan
inscrites en Sa Placeta-Creu Roja. Evidentment, la conclusió
a què s'ha d'arribar, que contesta la segona part de la
pregunta que vostè feia, és certa, el Consell Insular de
Mallorca haurà d'incrementar els serveis d'atenció a
toxicomania o el Govern se n'haurà de fer càrrec, sense
defugir la responsabilitat de fer-ho si és necessari, de
l'atenció a aquestes persones, però, òbviament, se n'hauran
d'incrementar els recursos si volem atendre aquesta
població.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 5007/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a modificació de les quantitats a transferir als
consells insulars en matèria de menors.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a modificació de les quantitats a transferir als consells
insulars en matèria de menors. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Conselleria de la Funció Pública,
la setmana passada ens deia el conseller Sr. Rami que la
fiabilitat del càlcul del cost efectiu de cada una de les propostes
d'atribució de competències als consells insulars era total, que
es fa de forma rigorosa i seriosa, venia a dir; llavors, si és així,
hauríem d'arribar a la conclusió que les afirmacions fetes pel
vicepresident del Consell Insular de Menorca en una sessió
plenària d'aquella institució, en el sentit d'assegurar que
s'incrementaran les dotacions de menors de manera notable,
serien una simple fanfarronada per emblanquinar el personal,
Sra. Consellera.

Precisament, la consellera de la Funció Pública, en visita a
Menorca dia 18 de setembre, va afirmar -llegiré textualment
allò que va sortir als mitjans de comunicació que rebutjava la
possibilitat que es modifiquin les quantitats d'aquesta
transferència. Se suposa que en un cas així els membres del
Govern no parlen per parlar i que, per tant, devia saber què
implicaven les seves declaracions i que, a més a més, devia
expressar en aquell moment no la seva opinió personal, sinó
l'opinió del Govern, vaja, l'opinió del Govern i no la seva
particular. És cert que ho va dir, Sra. Consellera?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera de Funció
Pública, té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

Gràcies. Voldria, en primer lloc, si m'ho permet, Sr.
President, saludar les senyores i els senyors diputats, ja que és
la primera vegada que prenc part en aquesta cambra.

En contestació a la pregunta del Sr. Diputat, li voldria dir
que, efectivament, vaig fer unes manifestacions a Menorca
sobre les quantitats que es transferien als consells insulars en la
competència sobre menors. En tot cas, el Sr. Diputat refereix o
diu unes paraules que no són textuals, que són obra dels mitjans
de comunicació, no estan entre cometes i, per tant, o són
paraules textuals, si bé vull afegir al Sr. Diputat que,
efectivament, les quantitats que jo vaig dir, que són aquelles
mateixes que es varen aprovar en la Comissió Tècnica
Interinsular, i, per tant, les quantitats que tots aquells que estam
a la comissió sabem, en cap moment s'han modificat ni era
poden modificar, aquests quantitats, com a proposició que
passarà al Parlament.

Per tant, què es el que jo deia en aquell moment? En aquell
moment la consellera simplement deia que aquesta
competència es duu a terme i és en mans en aquest moment
de la competència de la meva conselleria amb uns recursos
humans i uns recursos econòmics determinats. Aquests
recursos econòmics, que és del que es tracta, eren una certa
quantitat i que a l'hora de debatre en la Comissió Tècnica
Interinsular les quantitats, van valorar-se segons la Llei de
consells insulars i es va donar una xifra un poc per damunt
del que realment costa aquesta competència. Per tant, jo no
vaig dir res més que allò que es va dir en la comissió tècnica
del consell insulars.

Ara bé, hi vull afegir que no és el mateix que dir si
aquesta quantitat es modificarà, i dic que no és el mateix
perquè tots sabem que el Parlament és sobirà, que les
senyores i els senyors diputats són qui presentaran les
esmenes adients i que serà aquest parlament qui aprovarà,
en definitiva, la quantitat, la que adeqüi i la que trobin
aquests senyors i senyores diputats, la necessària. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Sr. Orfila, per concretar,
perquè ja no hi ha temps.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sí, Sr. President. Jo crec que la concreció és ben clara.
D'una banda, la consellera deixa clar que els mitjans de
comunicació són uns "dolentons" que modifiquen...

EL SR. PRESIDENT:

Allò que ha dit la consellera ho hem sentit, vostè
concreti...

EL SR. ORFILA I PONS:

Concret, Sr. President, que no entenem res, i miri que
duc anys de parraquer, i l'experiència m'hauria de servir,
però hi han coses que no puc entendre. D'una banda, el
vicepresident del Consell Insular de Menorca deixa clar que
canviaran les quantitats, d'altra banda, la consellera, si no ho
ha confirmat avui, emperò a la Comissió Tècnica
Interinsular també ho va dir així, les quantitats són
calculades perfectament i, per tant, seran les que són, i
finalment ens diu una cosa raríssima que ens hauria de fer
sospitar, que el Parlament és sobirà, però jo em deman: qui
té la majoria al Parlament? L'opinió del Govern té a veure
amb alguna cosa?
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

Gràcies, Sr. President. -amb independència de qui hi té la
majoria o no, jo crec que les lleis surten aprovades del
Parlament, per tant, molt de respecte a les lleis aprovades pel
Parlament.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.7) Pregunta RGE núm. 5240/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a abocador de Cap de
Barbaria.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Eberhard Grosske i Fiol, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa a abocador de Cap de
Barbaria. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta qüestió de l'abocador
de fems a l'illa de Formentera ja va ser objecte de debat a la
darrera sessió plenària en forma d'una moció que seguia una
interpel•lació presentada pel Grup Parlamentari Socialista. De
tota manera, no retiram aquesta pregunta per dues raons,
bàsicament, primera, perquè la importància del tema és cabdal,
així ho vàrem explicar en la darrera sessió, i segona, perquè així
com del debat de la moció anterior quedava clar, en negatiu,
allò que no es volia fer des de la majoria, que era aquest pla
director que es proposava a la moció, el que sí volem és saber,
amb la solemnitat d'una sessió parlamentària, què pensa fer a
curt i a llarg termini el Govern amb una situació tan delicada
com la que hi ha a l'illa de Formentera, en funció del tema de
residus sòlids urbans. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller de Medi Ambient, té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel
Ramis i Socias):

Gràcies, Sr. President. He de dir que hi ha coincidència
amb la importància i preocupació que té el Govern per la
situació que hi havia, la qual ja ha millorat bastant, a
l'abocador de cap de Barbaria. Ja s'ha fet una neteja molt
important en la zona, se n'ha tret una gran quantitat de
residus, i en aquest moment fan feina conjuntament
l'empresa concessionària, l'Ajuntament de Formentera i el
Govern balear per tractar de millorar l'estat d'aquest
abocador, de l'abocador de cap de Barbaria. Les línies
mestres de tractament de residus a Menorca, crec que varen
quedar suficientment explicades a la interpel•lació a què
vostè es referia, i, per tant, m'abstendré d'estendre'm en
aquest sentit. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

La veritat és que, Sr. Conseller, jo pensava prendre nota
de les seves paraules, és a dir, d'allò que hi pensaven fer a
curt i a llarg termini, i li he de dir que, des de la manca de
coincidència, perquè nosaltres estam per solucions que, en
definitiva, varen ser rebutjades la setmana passada, faríem
un seguiment com a grup parlamentari d'aquestes mesures
que vostè proposava, el que passa és que jo no sé com farem
un seguiment que es fa feina per intentar arreglar-ho, és a
dir, és una mesura a curt i a llarg termini, tal com se li
demanava a la pregunta, per al seguiment de la qual ara
mateix el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida tendrà
enormes dificultats, i, evidentment, no cal dir ja que es
considera, pel nostre grup, insatisfactòria. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel
Ramis i Socias):

Gràcies, Sr. President. Intentaré concretar-ho, Sr.
Grosske. Concretament, elaboram en aquest moment un pla
de reestructuració de tot el que és l'abocador del cap de
Barbaria juntament amb la concessionària, CESPA, i amb
el servei tècnica de la Conselleria de Medi Ambient, un pla
que, pensam, dins el mes de novembre quedarà redactat i
que farà un aprofitament més racional, en tots els sentits,
d'aqeust abocador; a més d'això, no descartam, com va
quedar clar durant la interpel•lació de la setmana passada,
complementar això mitjançant la treta de determinats
residus de l'illa, aquelles que així ho permetin, i el compost
d'alters residus; per tant, el tractament seria triple: part a un
abocador controlat, en el qual fem feina; sortirien residus de
l'illa i d'altres es faria compost. Aquestes són les tres
solucions que manejam en aquest moment. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 5094/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Maria Antònia Munar i Riutort, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a finançaments d'hospitals dependents de l'Institut
Balear de la Salut.

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada Sra.
Maria Antònia Munar i Riutort, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a finançaments d'hospitals dependents de l'Institut
Balear de la Salut. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller de Sanitat, aquesta pregunta pretén saber la raó per la
qual hi ha un conveni marc entre l'institut Balear de la Salut i
l'Insalud per tal de finançar els hospitals. Segons la nostra
informació, els hospitals de Gesma tenen un cost d'unitat
ponderada d'assistència de 12.000 pessetes, en el cas d'alguns
d'ells; altres, com pot ser Son Dureta, del qual diríem que és
l'hospital marc i de referència, de 22.000 pessetes, i a l'Hospital
de Manacor, que en teoria és el model de gestió, aquest cost se
situa en 26.000 pessetes. Ens agradaria saber per què hi ha
aquestes diferències i en què influeixen en el servei a l'usuari.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller de Sanitat, té
vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Intentaré explicar-ho amb brevetat,
encara que el tema és complex. Jo crec que la pregunta que fa
conté dues preguntes, és a dir, la primera és comparar el
complex hospitalari de Mallorca amb Son Dureta, i la segona,
comparar el complex hospitalari de Mallorca amb la fundació
Hospital de Manacor. Ho explicaré. Son Dureta i el complex
hospitalari de Mallorca no poden tenir mai el mateix preu
d'unitat ponderada sanitària, per què? Perquè són de distint
nivell, el complex hospitalari de Mallorca està qualificat com
a sector grup sis, nivell dos, en canvi, com vostè molt bé ha dit,
l'hospital de Son Dureta és un hospital de referència, nivell tres,
i això, què implica? Implica major tecnologia, majors mitjans,
formació de residents, que implica uns costos dins l'hospital, i
moltes altres qüestions l'explicació de les quals ara seria llarga.
Per tant, crec que queda bastant clar que no és comparable, és
a dir, no pot ser coincident el preu de l'UPA entre l'hospital de
Son Dureta i el conjunt del complex hospitalari de Mallorca,
perquè no són equiparables i no poden ser mirats de la mateixa
manera.

Qüestió més complexa és la comparació amb el Hospital
Fundació de Manacor, el qual, efectivament, podria ser
catalogat dins el mateix nivell que el complex hospitalari de
Mallorca, és a dir, ve a ser un hospital comarcal i, per tant,
en principi podria ser que les unitats de càlcul fossin les
mateixes. Però li voldria explicar que hauríem de deixar
passar tot l'any 98 per veure quin resultat dóna la valoració
que s'ha fet per les especials característiques que té
l'hospital de Manacor, per llavor poder comparar. I posat en
la tessitura particular de patró de la Fundació Hospital de
Manacor, li puc assegurar que com més alta sigui la UPA de
l'hospital de Manacor, més doblers per a l'assistència
pública a Mallorca i en conjunt a les Balears. Per tant,
millor. I si aquest preu de referència em serveix per l'any
que ve...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller, per favor.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM
(Francesc Fiol i Amengual):

Ara mateix acab. Si em serveix per l'any que ve poder
negociar un millor preu per al Complex Hospitalari de
Mallorca, benvingut sigui.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Munar, vol tornar a fer ús de la
paraula? Té vostè la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Gràcies per l'explicació, Sr.
Conseller. Tan sols la preocupació lògica de tot ciutadà de
veure la diferència entre el fet que a un hospital el cost sigui
de 12.000 pessetes i a l'altre de 26. Aquesta diferència ens
pot fer pensar que el serveis són d'una qualitat molt diferent,
i sobretot creim que en el cas de només cobrar 12.000
pessetes de determinats hospitals, pot fer pensar que
realment la qualitat del servei no és adient, i que seria
necessari gestionar que fos més el que es pagàs per aquest
hospital. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Li anuncii que un dia que tenguem temps li explicaré que
exactament no és tanta la diferència entre el valor real del preu
que costa Son Dureta o el preu que costa el Complex
Hospitalari de Mallorca, però això és impossible que li expliqui
avui aquí; en un altre moment i en una altra ocasió, perquè és
una qüestió ben interessant, i que crec que interessaria a tots els
diputats, a més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Mecanismes hi ha per donar-ho a conèixer
a tots els diputats.

I.9) Pregunta RGE núm. 5391/97, de l'Hble. Sra. Diputada
Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a campanya "Productes Balears".

La següent pregunta la formula la diputada Sra. Carme
Garcia i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya "productes de Balears". Sra. Diputada, té vostè la
paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Quina valoració fa el Govern de les
repercussions de la campanya "productes de Balears" a la
cadena Continente? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller d'Indústria, Comerç,
Agricultura, Ramaderia i Pesca.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. És molt d'agrair contestar aquestes
preguntes, sobretot quan el president ens atribueix tanta
titulació. Sra. Diputada, la valoració que fa el Govern respecte
de la campanya que vàrem fer amb Continente és molt bona,
ens va servir per promoure els productes de Balears, tots els
productes que vàrem poder treure, a 12 establiments de
Continente que estan a 12 ciutats de la península. Va ser una
xarxa molt important, i esperam que aquesta campanya que
vàrem fer pugui continuar-se, com es farà, amb altres grans
superfícies a la península, i com vostè sap també n'hem fet fora
d'Espanya, que també continuarem. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, té vostè la
paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, aquesta campanya
va costar 20 milions i mig de pessetes, com vostè mateix va
contestar per escrit i en comissió. Nosaltres pensem que els
productes que es presentaven, que segons sembla eren
efectivament productes de Balears, però sense
homogeneïtat, és a dir que no tenien més característica
comuna que el fet que eren productes de Balears: sabates,
artesania, productes agroalimentaris, tots alhora, no és la
forma més adequada de fer les promocions.

Altra cosa, a més: S'ha de tindre en compte que el més
important pel que fa a la promoció és que l'objectiu ha de
ser l'obertura de nous mercats. El que li demanàvem és si
vostè valorava que aquests nous mercats amb aquest tipus
de campanyes realment sobren.

Per altra banda, la promoció sense la distribució no
serveix de res. Si nosaltres anam a fer una promoció de
formatge de Maó a la Xina, probablement tindrem molt poc
futur, perquè entre d'altres coses tal vegada ni els agrada; i
tal vegada no tendrem distribuïdor perquè el duguin fins a
allà. Per tant, les dues coses perquè tenguin rendibilitat
social i econòmica, que és el que ens interessa, haurien
d'anar lligades. El que li demanava és que vostès han valorat
si aquest tipus de campanyes, en concret aquesta campanya
que s'ha fet, perquè se'n va fer una altra a uns altres grans
magatzems, que vostè va dir que no havia tingut cap cost, o
almenys això ho ha dit per escrit, que no havia costat res al
Govern balear, i per tant no hi entrarem, perquè no hi ha
despesa pública. Però en concret a aquesta; el que li
demanam és: Vostè creu que això servirà pel que ha de
servir, que és obertura de nous mercats? I més important:
Creu que els nous mercats que es puguin obrir en aquestes
ciutats després tindran distribució dels productes que vostès
exposaven? Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Anem a veure, la pregunta era
quina valoració feia el Govern, i crec que ha quedat
contestada. Si em pregunta si hi ha distribució, no, no,
perdoni aquí (..) que vostè ha fet abans ho ha concretat, si
ara vol modificar, jo no tenc inconvenient en contestar-li.
Miri, la distribució si tenim i es fa a través d'una gran
superfície, evidentment hi és. El que passa és que aquí s'han
mesclat dues qüestions. En aquesta promoció hi havia una
part que era l'escaparate de Baleares, que es deia, que era
conjuntament amb Ibatur, en què trèiem no només els
productes de sabates, com deia vostè, sinó fins i tot
promoció turística, perquè aprofitàvem una zona de màxim
pas de gent perquè conegués millor encara les nostres illes,
i allí s'exposava tota la producció que fa Balears. Llavors hi
havia l'estand de vendes de Balears, on es s'estaven venent
els productes que podien. Per què? Perquè hi havia algunes
empreses que eren capaces de produir prou quantitat del seu
producte en venda i n'hi havia que no. Per tant, el que ens
interessava per una banda, assentar el coneixement dels
nostres productes, i això no és només obrir nous mercats,
l'important és que els mercats que tens els consolidis...
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EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Acabaré de seguida. ...i a més de tenir els mercats coneguts
consolidats, llavors poc a poc anar-ne obrint de nous. Aquí la
qüestió estava que hi havia, com li dic, algunes empreses que
no podien subministrar tot el seu producte, i anaven a un
aparador; les que podien subministrar, i ho estan fent, anaven
a un altre estand, i estant venent ja productes a Continente, com
vostè deu suposar. Això ens ha servit perquè ens coneguen i
perquè a més consolidem mercat. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 5383/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a comissió d'arbitratge per resoldre conflictes comercials
turístics.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
comissió d'arbitratge, conflictes comercials i turístics. Sr.
Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El passat
dia 3 de setembre, i fruit d'un conflicte empresarial entre dues
agències de viatges, 70 turistes polonesos es trobaren
desemparats i sense allotjament. Aquest fet va ser motiu de
grans titulars a tota la premsa local, titulars que deien molt poc
a favor d'una comunitat eminentment turística com la nostra. En
aquell moment, i volem pensar que per evitar futurs conflictes,
el Govern es va apressar a anunciar la creació d'una comissió
d'arbitratge, i la pregunta que li feim és: Quan pensa el Govern
crear la comissió d'arbitratge que ens va anunciar en aquells
moments?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller de Turisme, té
vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado, yo creo que
confunde usted dos cosas que no tienen nada que ver entre
si. Lo de la comisión de arbitraje, que llama usted, se refiere
al Tribunal de arbitraje, que ya está creado, para evitar o
para tratar de llevar a ese tribunal los conflictos entre
empresas, y entre empresas y empleados de esas empresas.
En eso he insistido, no sé si ese día que dice usted, pero
desde luego he insistido muchos días. Es un espectáculo
lamentable que yo creo que tenemos que evitar, que en
temporada alta empiece a haber problemas de tipo
empresarial o sindical sistemáticamente, con amenazas de
huelga, que ya las propias amenazas nos hacen bastante
daño. En ese sentido el conseller de Trabajo ha puesto los
medios para que ese tribunal se ponga en marcha, y ese
tribunal ya existe, de manera que a ese tribunal deben
referirse los conflictos,

Después hay otro tema, que no sé si usted ha mezclado,
que es la posibilidad de que aquí lleguen algunos turistas y
tengan problemas concretos con una agencia de viajes
determinada y sea necesario repatriarlos, etcétera. Esto,
claro, no tiene nada que ver con ninguna comisión de
arbitraje, esto lo que hay es que arbitrar las medidas para
que automáticamente la embajada correspondiente se haga
cargo de esos turistas. También están esas medidas
arbitradas ya. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Conseller, nosaltres ens
referim concretament a titulars, aquest i altres que tenim:
"El Govern creará una comisión de arbitraje para los
problemas comerciales turísticos". "crearà", vol dir que no
estava creada, o almanco això era. Però, clar, és que vostès
quan ve un problema de seguida surten, i per sortir d'ell
d'alguna manera anuncien que crearan un comissió per
solucionar aquests problemes. Crec que això és una forma
molt dolenta de governar, perquè si un cas succeeixen
aquests problemes, que vostè ho ha dit, que és normal que
sia així; si vostès creuen que hi ha d'haver aquesta comissió
d'arbitratge, o és una que ja està feta, haurà d'actuar com a
tal; però no vagen vostès a dir quan hi ha el problema que
crearan una solució perquè solucioni aquests problemes. 

Però és que, a més a més, se'ns ocorre una altra pregunta,
si el Sr. President em permet: Va obrir la Conselleria algun
expedient concretament en aquest cas, als possibles...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, vostè mateix s'autojustifica. Açò és una altra
pregunta que no té res a veure amb la formulada per vostè.
Concreti, si vol, la pregunta que ha formulat, perquè ja ens
excedim de temps.
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EL SR. MARÍ I SERRA:

Si m'ho permet, idò, acabaré: Jo no sé si aquesta comissió
d'arbitratge va actuar o no va actuar, però el que sí està clar és
que si no ha actuat, vostè va estar enganyant els ciutadans o
l'opinió pública, anunciant la creació d'aquesta comissió que
diuen els mitjans de comunicació, o que la comissió d'arbitratge
que diu que hi ha, no va actuar en conseqüència. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

Gracias, Sr. Presidente. Mire, Sr. Diputado, una cosa que
usted sabe, porque ya me he quejado otras veces, es que me
vengan con preguntas porque han visto no sé qué diario, no sé
qué titulares o no sé qué historias. Por favor, vamos a hablar de
cosas concretas. Problemas: Hay dos tipos de problemas, uno
entre empresas y trabajadores, habitualmente, los viene
habiendo los últimos años, y yo he dicho por activa y por
pasiva, y los medios de comunicación lo han recogido, y no he
engañado a nadie, que teníamos que crear rápidamente un
tribunal de arbitraje. Ya lo ha creado la Conselleria de Trabajo,
está en funcionamiento, está publicado por cierto en el
BOCAIB y lo puede usted leer; y está en funcionamiento. Por
consiguiente, no sé qué pide usted cuentas de que engaño a
nadie. No, yo no engaño a nadie. Digo que hay que crear un
tribunal de arbitraje y está creado.

Segunda cuestión, que no tiene absolutamente nada que ver:
Hay problemas que algunas agencias tienen problemas con los
tour operadores de origen, a veces porque hay quiebras,
etcétera; y lo que nos han pedido las agencias, yo no sé si se
refiere usted a eso, porque yo no sé el periódico ni la fotocopia
del periódico que trae usted; si a lo que se refiere usted es a que
hay agencias y tour operadores que nos han pedido, y
efectivamente es así, que arbitremos medios para que
automáticamente se puedan poner en contacto con las
embajadas o consulados respectivos y puedan hacer los trámites
de repatriación, en el caso de que aquí queden turistas que no
disponen de avión, también están creadas esas comisiones, o
esos medios. De manera que no sé que me dice usted de que
engaño a nadie. Yo no engaño absolutamente, todo lo contrario,
todo lo que me pregunta está creado...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (José María González
Ortea):

Sí, Sr. Presidente, pero es que, claro, yo pediría una vez más
que cuando se me hagan preguntas, se me hagan preguntas
sobre hechos, no sobre fotocopias de un...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 5379/97, de l'Hble. Sra.
Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a relació de finques per
adquirir.

Passam a la següent pregunta, que formula la diputada
Sra. Joana Maria Barceló, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a relació de finques per adquirir. Sra. Diputada, té
vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, fins a aquest
moment el Govern s'havia compromès que amb la compra
de patrimoni, en finques rústiques dins ANEI, tant a
Menorca com a Eivissa, es plantegés aquesta compra a
través de concurs públic. Aquest era un poc l'acord que el
Govern havia comunicat de manera reiterada. Però en el
darrer debat de l'estat de la Comunitat, a les resolucions
número 16 i 17 del Grup Parlamentari Popular li demana al
Govern -i així va ser aprovat- que la Conselleria elaborés
llistats de finques per la seva possible adquisició. 

Açò ens suposa d'entrada un petit conflicte; primer què
són, els llistats, i després feim el concurs a mida dels
llistats; o simplement açò dels llistats és una cosa totalment
incorrecta i el Govern pensa fer el concurs públic al marge
de tenir idees preconcebudes sobre llistes de finques que es
pensen adquirir? En tot cas, seria una clarificació respecte
de les intencions del Govern en el que fa referència al
mètode de compra de finques dins les ANEI, per a la
creació d'àrees recreatives o espais forestals. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller de Medi
Ambient, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel
Ramis i Socias):

Gràcies, Sr. President. Òbviament supòs que ni tan sols
vostè creu que es puguin adquirir finques baix els criteris
particulars de cap conseller. No és forma de govern, i supòs
que vostè, tot i que hagin plantejat així la pregunta, no ho
creien.

Quina és la mecànica? La mecànica és que les finques
puguin servir per l'ús per al qual estan sent adquirides; per
tant hi ha d'haver uns criteris tan genèrics com sigui
possible, previs, per procedir a aquesta adquisició. I
lògicament, com no podia ser d'altra manera, l'adquisició es
farà mitjançant concurs públic. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. D'acord amb la seva resposta devia
ser un lapsus mental del Grup Parlamentari Popular que,
insistesc, la seva proposta aprovada per aquest parlament -i en
tot cas el remet al Diari de sessions ja publicat, diu que la
Conselleria faci llistes de possibles finques, no de criteris, que
em sembla molt bé, cada finca ha de respondre a una utilització,
i per tant a uns criteris genèrics.

L'altra qüestió: El greu és que es facin relacions de finques,
perquè darrera una finca evidentment hi ha propietaris, i el fet
del concurs públic ja d'alguna manera es devalua. Per tant,
creim en criteris públics, explicats del perquè, quins són els
objectius d'aquestes finques, i concurs públic. Però evidentment
la proposta del Partit Popular creim que va ser un lapsus mental
de gent que en anteriors ocasions ha proposat compra de
finques concretes, sense fer aquest tràmit que el conseller avui
aquí ha explicat. En tot li donarem suport en aquest tràmit; no
al Partit Popular, per molt que insti el Govern a fer llistat.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LITORAL (Miquel Ramis
i Socias):

Gràcies, Sr. President. Jo crec que encara que sigui una
obvietat, he de repartir, Llistes de possibles finques que puguin
complir amb els fins per als quals estan sent adquirides, crec
que això no va en absolut en contradicció amb el que li estava
explicant abans. És evident que les finques han de poder
complir el fi per al qual han estat adquirides, i en aquest sentit
també vull dir-li que no esperàvem que vostès donassen suport
al Partit Popular, sí a la manera d'adquirir-les, evidentment,
concurs públic. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

I.12) Pregunta RGE núm. 4061/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a criteris d'intervenció en matèria de normalització
lingüística.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Damià Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa
a criteris d'intervenció en matèria de normalització lingüística.
Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Aquesta pregunta té com a objectiu aclarir quins
són els criteris que han determinat que el Govern balear
consideràs que era més necessari respecte de la qüestió de
la normalització lingüística als municipis de Ciutadella i
d'Inca que no en el de Calvià.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera de
Presidència, té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. En data 14 de febrer de l'any 97,
amb un escrit registrat amb el número 507/97, la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports ha adreçat a tots els
ajuntaments d'aquestes Illes Balears un escrit pel qual
informava d'aquest programa. Al mateix notificava la
intenció de signar convenis amb aquells ajuntaments que
així ho demanassin. L'Ajuntament de Calvià no va
sol•licitar la seva inclusió en aquest pla pilot, i per tant
aquest és el motiu pel qual no s'hi va acollir. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sabíem que l'Ajuntament de
Calvià, efectivament, no havia demanat participar d'aquests
projectes de normalització lingüística, perquè el nostre grup
havia fet una pregunta, i així l'havia contestada el Govern.
Ara bé, el plantejament -i aquesta era un poc la intenció de
la pregunta- és fins a quin punt un govern que se suposa que
té el deure d'impulsar una política de normalització
lingüística, pot estar a l'espera de les peticions que li vagin
arribant dels diferents ajuntaments, i en els casos d'aquells
ajuntaments que tenen unes necessitats evidents que s'hi
apliquin programes de normalització lingüística, i que per
la raó que sigui el municipi i el seu ajuntament no s'hi
vulguin implicar, no hi vulguin reaccionar, fins a quin punt
seria justificable que el Govern es mantingués braços
creuats, i adoptàs una actitud absolutament passiva.
Evidentment al nostre parer creim que el lògic d'un govern
és que a partir d'un diagnòstic faci intervencions en política
de normalització lingüística als llocs on sigui necessari, i
evidentment deixar-ho tot a la possible iniciativa dels
municipis, creim que és un indici de no tenir una política de
normalització lingüística prou adient, i purament i simple
utilitzar la partida de normalització lingüística per oferir als
diferents municipis, per dir-ho d'alguna manera, petites
almoines, tenint en compte la petita quantitat que es va
repartir, cosa que no creim que tengui res a veure amb la
normalització lingüística de veritat. Gràcies.



3534 DIARI DE SESSIONS / Núm. 84 / 21 d'octubre del 1997

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera, té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. He entès per les seves paraules, que
l'Ajuntament de Calvià no coneix les seves necessitats, i que
efectivament el Govern hauria de suplir aquesta carència de
coneixement de l'Ajuntament de Calvià, cosa que compartesc,
i ho intentarem estudiar al futur. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.13) Pregunta RGE núm. 5091/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Ramon Balanzat i Torres, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a intervenció de la Guàrdia Civil a la visita del
president Sr. Matas, a Felanitx.

Passam a la següent pregunta, que formula el diputat Sr.
Josep Ramon Balanzat, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
intervenció de la Guàrdia Civil a la visita del president Sr.
Matas a Felanitx. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Em limitaré a llegir la pregunta,
perquè és prou clara: Per què i amb quins criteris el passat 30
de setembre a Felanitx entre les 20 i les 22 hores davant la casa
de cultura i en el decurs de la visita del president Sr. Matas a
aquesta localitat es va demanar la presència d'un nombre tan
elevat d'efectius de la Guàrdia Civil, equipats amb material
antidisturbis i cans per actuar en contra dels manifestants que
protestaven amb la seva veu i pancartes contra la construcció de
l'autopista de Llevant? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera de Presidència, té vostè la
paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Ni el Govern ni cap persona de la
Presidència del Govern va demanar a l'autoritat responsable la
presència de qualsevol efectiu de seguretat. L'únic que va
demanar la Presidència del Govern és que es pogués garantir la
seguretat mínima per anar des de la casa de cultura, des d'allà
on es trobaven, fins al cotxe, per no rebre cap tipus d'agressió.
Únicament garantir la seguretat mínima, Sr. Balanzat. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que és un eufemisme el
que utilitza la Sra. Consellera. És evident que si agafen el
telèfon i criden a la Guàrdia Civil i diuen "volem que se'ns
garanteixi la seguretat mínima", és evident que el que estan
fent és cridar la Guàrdia Civil perquè hi vagi, i es varen
presentar devers 50 guàrdies civils armats, que semblava
que hi hagués una espècie de guerra civil. Jo crec que
realment va ser desmesurat el desplegament, i que és
injustificat que davant un descontent lògic d'un grup de
ciutadans, que efectivament algun incontrolat sembla que va
tenir actituds poc adequades, és absolutament injustificada
aquesta actitud tan repressora que va tenir el Govern.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera, té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Qualsevol govern que es preï, i
qualsevol institució, ha de garantir la seguretat mínima del
seu president, sigui del color polític que sigui. Jo entenc per
seguretat mínima el que és seguretat mínima. Vostè ha dit
que hi havia un grup d'incontrolats. Llavors és normal que
la Presidència del Govern demanàs la seguretat mínima,
atès que hi havia algun incontrolat.

Per una altra banda, com es garanteix aquesta seguretat?
No ho va demanar en cap cas el president del Govern i la
Presidència, sinó que va ser una cosa que va decidir
Delegació del Govern o qui pertocàs. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.14) Pregunta RGE núm. 5388/97, de l'Hble. Sra.
Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a intervencions públiques del president
del Govern.

Passam a la darrera pregunta, que formula la diputada
Sra. Carme Garcia Querol, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a intervencions públiques del president del Govern.
Sra. Diputada, té vostè la paraula.
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LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. El debat sobre l'orientació política
general del Govern de la Comunitat, està farcit de referències
que el president de la Comunitat Autònoma feia més de
portaveu del PP, i fins i tot de secretari general dels partits que
formen els grups de l'oposició, quan els aconsellava com havien
d'organitzar els seus grups Els Verds, UM, el PSOE, el PSM
fins i tot. En les respostes que el president de la Comunitat
Autònoma va fer als diferents grups polítics, en els torns de
rèpliques, hi ha moltes mostres de la confusió que es té entre el
que significa ser president d'un partit, ser portaveu d'un grup
parlamentari i ser president de la Comunitat Autònoma, i fins
i tot hi ha mostres clares en què el president arriba a dir fins i
tot que ell defensa la ideologia del seu partit, ell defensa el seu
partit.

Per tant, com que en altres actes el president de la
Comunitat Autònoma, el Govern ha intentat fins i tot presentar
accions de govern, fer rodes de premsa dins aquest parlament,
que són d'actes de govern, i en alguns discursos públics, on el
president de la Comunitat Autònoma ha estat convidat com a
president de la Comunitat Autònoma i com a president de totes
els ciutadans i ciutadanes d'aquesta comunitat, ha tingut
actuacions absolutament partidistes que han estat protestades
públicament per altres càrrecs públics que hi eren presents, i
fins i tot per persones que l'han convidat.

Per tant, com que el nostre grup pensa que en democràcia
les accions de partit, de govern i de parlament estan ben
diferenciades, és pel que li demanem com pensa evitar el
president del Govern la confusió que es produeix en les seves
intervencions públiques entre els actes de contingut
institucional i els estrictament partidistes. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera, té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. El Govern no té cap coneixement que
hi hagi aquesta confusió. Es veu que la confusió únicament la
té la Sra. Diputada. En qualsevol cas, no tenc inconvenient en
donar-li informació de tots aquells temes que li creen aquesta
confusió, per poder de qualque manera veure que la confusió
únicament la té vostè. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Diputada, té vostè la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Sr. President, quan la consellera que parla en veu del
Govern en aquests moments, la consellera de la Presidència
diu que l'única que té una confusió soc en aquest cas jo;
quan li he posat d'antuvi ben clar que el meu esperit
democràtic, i fins i tot el meu esperit de convivència amb
els ciutadans és deixar ben clares quines són les meves
actuacions de partit -i així nosaltres ho intentem-, quines
són les meves actuacions com a parlamentària, i fins i tot
intento diferenciar la meva activitat de parlamentària de la
meva activitat de consellera, cosa ben difícil perquè tots ho
fem tot, i quines són les actuacions de grup parlamentari, i
quines són les accions de govern, que jo encara no he tingut
l'oportunitat de demostrar. Tot això jo ho tinc ben clar; la
seva resposta únicament és un cop més veure fantasmes on
no n'hi ha. El seu subconscient els traeix constantment,
només veuen socialistes per tot arreu. Actuïn pel que han
d'actuar, actuïn com a govern de tots els ciutadans i
ciutadanes d'aquesta comunitat, i deixin que un altre diputat
actuï com a portaveu del PP dins el Parlament. Facin els
actes de Govern allà on s'hagin de fer els actes de Govern;
i els de Parlament on toca actes de Parlament. I sobretot, no
parlin ni agredeixin políticament altres grups o altres
formacions polítiques a llocs on no existeix el torn de
rèplica. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Consellera, té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Rosa
Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Semblava quan sentia la diputada
que era ella la presidenta del Govern, perquè ens ha dit més
o menys a tots els membres del Govern el que hem de dir,
el que no hem de fer, on hem d'estar i on no hem d'estar.
Gràcies a déu el president del Govern representa tota la
ciutadania, i no li correspon a vostè dir el que ha de fer el
Govern. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 16/97, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a derogació
formal del Decret de Nova Planta.

Passam al següent punt de l'ordre del dia, que fa
referència a proposicions no de llei, i la primera és la que
formula el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
derogació formal del Decret de Nova Planta. Per fer-ne la
defensa té la paraula el seu portaveu, Sr. Damià Pons.
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EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Vaig a
presentar la proposició no de llei que va presentar el nostre grup
en data de dia 7 de gener de 1997, en un moment en què el
nivell de debat diríem parlamentari a determinats territoris de
l'Estat aquesta era una qüestió que va ser objecte
d'intervencions, de votacions i de preses d'acord.

La tasca fonamental dels parlaments democràtics és la de
legislar i la d'exercir un control permanent i crític del poder
executiu. Així mateix, també els correspon una altra missió ben
important: Ser els portaveus de les opinions i les inquietuds que
sobre una determinada qüestió es manifesten al carrer en la
consciència de la gent. Les vegades que aquest parlament ha
condemnat l'assassinat d'un innocent, o ha denunciat una
situació d'injustícia que es produïa a un país llunyà del tercer
món, ha actuat en el terreny de les declaracions morals. Per
ventura algú haurà pensat que eren declaracions inútils, que no
tenien cap importància perquè estaven mancades de contingut
pràctic. Contràriament, segons el nostre parer, les declaracions
morals, de les quals evidentment no convé abusar, acostumen
a ser ben importants, perquè són gestos de solidaritat vertadera
i perquè contribueixen a mantenir desperta, poc o molt, la
consciència de la gent.

Avui el Grup Parlamentari Nacionalista vol proposar a
aquesta cambra que adopti un acord que mereix el qualificatiu
de gest simbòlic. L'aprovació de la proposició no de llei que
presentam, que demana la derogació formal del Decret de Nova
Planta l'any 1715, no tendrà efectes legals, és ben cert, però en
pot tenir de polítics; i creim que si aquests es produïssin serien
del tot saludables.

El Decret de Nova Planta i la Guerra de Successió que
l'havia precedit va ser un fet puntual però de gran abast, molt
important, de la nostra història. La nostra millor tradició
historiogràfica, amb gairebé cap excepció, ha coincidit a l'hora
de valorar el Decret com un fet que va ser absolutament
negatiu. Les paraules escrites per Miquel dels Sants Oliver a la
seva obra Mallorca durante la primera revolución, publicat l'any
1901 en poden ser una bona mostra. Diu: "La Nova Planta, que
a partir del 1716 va canviar radicalment el govern de l'illa, va
ser sense cap dubte el fet capital de la seva història
contemporània. Aquest territori va quedar equiparat als altres
d'Espanya, i quedà reduït a la uniformitat de Castella, deixà de
ser amo dels seus destins i no governaren davant la seva pròpia
vida. El Gran i General Consell passà a ser Ajuntament; els
consellers i jurats es convertiren en regidors nomenats de per
vida. Llavors començà per a Mallorca el vertader període
d'assimilació al règim, a les lleis, als costums, a la cultura tota
de Castella. Com a conseqüència del fet històric de la Guerra de
Successió, es va constituir un estat espanyol que va ser el
resultat de l'expansió i la imposició de l'estat castellà sobre la
resta dels regnes hispànics. Les nacionalitats històriques, que
creien en la unió feta en peu d'igualtat, varen ser vençudes i
humiliades".

De llavors ençà ja han passat alguns segles. En gran part,
però, és en aquest mal d'origen on podem trobar l'explicació
que al llarg dels darrers 100 anys una gran part dels
territoris que formen l'Estat s'hagin sentit incòmodes i
estranys en el seu si i, fins i tot, amb freqüència s'hagin
sentit menyspreats i agredits. 

És possible que hi hagi algú que pensi que el Decret de
Nova Planta ja ha estat derogat pel pas del temps i també
per les normes constitucionals i estatutàries ara vigents, que
han permès que els pobles de Mallorca i Eivissa, igual que
els de la resta de l'antiga Corona d'Aragó, poguessin
recuperar parcialment l'autogovern que varen perdre entre
el 1707 i el 1716. A la nostra proposició no de llei demanam
una derogació formal, un gest de reconeixement de tot un
seguit d'errors històrics que varen ser comesos al llarg de
més dos segles per l'estructura jurídica i política dominant
a l'Estat espanyol. Creim que l'acte de derogació que pogués
acordar el Govern espanyol podria tenir un important valor
exemplificador, un valor de rectificació moral. Creim que
se'l mereixen tots aquells pobles i ciutadans que varen veure
com eren eliminats els seus drets col•lectius i les seves
institucions, que era prohibida la seva llengua i cultura.
Creim que ens el mereixem, els ciutadans de les illes
Balears. 

De la mateixa manera que el Rei Joan Carles I fa uns
anys va tenir el coratge de demanar disculpes al poble jueu
per l'expulsió que havien patit l'any 1492 o l'Església
Catòlica ha reconegut els seus errors per haver condemnat
determinades persones que defensaren idees que la ciència
ha demostrat que eren certes, seria raonable, ben raonable,
que l'Estat espanyol reconegués, en un acte formal del més
alt nivell, que durant la seva història ha massacrat la
llengua, la cultura i les identitats de les nacionalitats no
castellanes que malvivien en el seu interior. Amb la nostra
proposta voldríem que això quedàs ben clar. No pretenem
que aquest parlament faci un exorcisme destinat a esborrar
el passat històric; sabem que, tanmateix, no el canviarem; la
nostra intenció és que reconèixer els errors del passat pugui
servir per afrontar determinades qüestions que en el present
no acaben d'estar del tot satisfactòriament resoltes. És
possible que dur a terme l'acte de derogació formal del
Decret de Nova Planta pugui ajudar a contribuir a entendre
la plurinacionalitat constituent de l'Estat, la seva diversitat
lingüística, l'existència de diversos pobles posseïdors d'uns
drets històrics que són inherents a la seva condició de
pobles diferenciats. 
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Votar a favor d'aquesta proposició no de llei és una bona
manera de compensar i solucionar la mancança de memòria
històrica que existeix arreu de l'Estat i, també, malauradament
entre nosaltres. A vegades per ignorància, altres per mala
intenció, amb massa freqüència n'hi ha que obrin la boca per
defensar un model d'Estat que se sembla més al que es va voler
construir amb el Decret de Nova Planta que no el que es pot
desprendre del principi del dret a l'autogovern que, almenys
parcialment, la Constitució empara. Encara n'hi ha massa que
van a lloure, que voldrien que esser ciutadans d'aquest estat
consistís forçosament en estar acastellanados, i que creuen que
l'única idea acceptable d'Espanya és aquella que la identifica
absolutament amb la identitat castellana, i qui no cregui que
encara passen aquestes coses, que escolti o vegi tertúlies
radiofòniques o televisives de fàbrica madrilenya o llegeixi les
bramades fonamentalistes del diari La pastera ja la sé. De
"Felips V" encara en pasturen molts. 

La nostra proposició no de llei recupera el passat amb
l'afany de treure una ensenyança: el camí emprès amb el Decret
de Nova Planta va ser un camí errat; avancem, per tant, en
sentit contrari, rectifiquem tots els efectes negatius que va
produir el projecte uniformista, centralitzador i castellanista que
va impulsar Felip V. Aquesta proposició no de llei té un
contingut clarament polític, és un gest polític, no pretenem fer
un repàs a la història. Derogar el Decret de Nova Planta ens
interessa en la mesura que implica el compromís de voler
construir un futur que vagi en el sentit oposat a la seva lletra i
esperit. És possible que algú recorri a la història per matisar les
nostres paraules, que algú digui que en realitat el procés de
castellanització i centralització ja havia començat amb els
Àustries el segle anterior; és cert, però va ser amb Felip V quan
aquesta tendència va rebre la legitimació "legal" -por derecho
de conquista- i coercitiva suficient com per què tot el procés de
castellanització i centralització pogués accelerar-se fins a
produir els efectes, del tot negatius, que tots coneixem. També
és possible que algú digui que la Nova Planta va ser un
mecanisme de modernització de l'Administració i de la societat;
en el cas que això fos cert, i s'hauria de matisar molt aquesta
relació de causa efecte, la perversitat de les lleis promulgades
per Felip V en referència als antics territoris de la Corona
d'Aragó continuarien essent del tot rebutjables. Tal volta algú
s'atreviria a justificar la dictadura de Franco perquè sota la seva
bota la nostra societat va desenvolupar-se fins a uns nivells
prou acceptables de riquesa i benestar? 

Més enllà de les meves paraules, la Proposició no de llei
convida aquesta cambra a prendre un acord que té un contingut
políticament important, encara que tan sols sigui un gest
simbòlic, un gest ple de contingut polític que servirà per
demostrar que aquest parlament està compromès amb un model
de país que se situa a les antípodes del que el Decret de Nova
Planta va voler construir a la força i sense raó. Esperem que la
unanimitat en el vot serveixi per demostrar que tots nosaltres
compartim uns mínims de país, uns mínims de país que miren
al futur, és clar. Gràcies, Sr. President.

(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Per fixar la posició té la paraula la portaveu del Grup Mixt,
Sra. Maria Antònia Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, diré
que Unió Mallorquina donarà suport, a la vegada que el
felicita, al Grup del PSM per aquesta iniciativa. La
derogació formal del Decret de Nova Planta es planteja,
creim, com a una obligació moral del Govern de l'Estat en
un moment en què es fa imprescindible el reconeixement de
la realitat plurinacional d'aquest mateix estat. Aquesta
iniciativa creim que és encertada des del moment que ens fa
replantejar aspectes ja gairebé oblidats de la nostra
personalitat història: les institucions pròpies, que les vam
tenir; l'autogovern de què van gaudir els mallorquins fins al
1715; un dret propi, tant públic com privat, fins que el
primer va ser abolit per aquest decret i fins que el segon va
ser arraconat, d'una manera marginal, durant tot el segle
XVIII. 

També li vull dir que farem una esmena in voce perquè
creim que és important no tan sols parlar -pel que diré a
continuació- del Decret de Nova Planta, sinó dels decrets de
Nova Planta. Creim que aquests signifiquen acabar amb la
personalitat jurídica de Mallorca com a un regne, com a una
entitat política sobirana, que les institucions pròpies que
garantien aquest exercici d'autogovern varen ser abolides,
va significar la desaparició del Gran i General Consell de
Mallorca, el que significa, en paraules d'historiadors
importants de la nostra història -com Roman Piña, que cita,
al seu torn, a Lalinde- la desaparició d'una estructura pròpia
de base nacional. Va significar, també, el final de
l'autonomia fiscal i tributària que gaudia el nostre regne. El
dret públic, conformat durant quasi 500 anys, també va
desaparèixer. En definitiva suposa el final d'una estructura
política, administrativa, econòmica, social i cultural que
havia tengut vigència des del 1229. Els que diríem "decrets
de Nova Planta" encara tenen vigència en l'actualitat. Amb
els decrets comença un procés de castellanització que va
ser, en un principi, subtil, però que servirà de base per a la
desnacionalització cultural dels mallorquins durant tots els
segles XVIII, XIX i XX. Encara avui, amb la normalització
lingüística, la democràcia i l'autonomia, fan que el català no
tengui la mateixa consideració ni el mateix nivell que el
castellà. 

També la situació econòmica i la fiscalitat uniforme, que
es va impulsar a partir d'aquest decret de Nova Planta,
tenen, encara avui, una total vigència, i així hem de dir que
encara en aquest parlament, dia rera dia, reivindicam el fet
que de cada 100 pessetes que van a Madrid tan sols 16
tornen, és a dir, 84 queden a Madrid, i això és així des
d'aquest decret de Nova Planta i des del segle XVIII.

Amb la pèrdua de l'autonomia l'any 1715 hem passat de
tenir una classe dirigent identificada amb els interessos de
Mallorca a tenir una classe de dirigents provincians i
sotmesos a les exigències arbitràries de Madrid, sigui el
monarca absolut del XVIII o sigui, encara a finals del segle
XX, el Govern del Sr. Aznar.
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Donarem suport a la iniciativa com un compromís d'aquest
parlament amb el dret a l'autogovern i a la necessitat de
potenciar-lo. Un compromís, també, amb la nostra història i
amb els trets nacionals del nostre país i amb la recuperació de
la memòria col•lectiva de tot el nostre poble. També donarem
suport com un acte de coherència amb nosaltres mateixos i en
sintonia amb les actuacions de l'Estat espanyol que, si bé se
sent legitimat per reclamar a organismes internacionals la
derogació del Tractat d'Utrech i la devolució de Gibraltar, que
va perdre a la Guerra de Successió, no obstant això no ha
volgut fins ara derogar oficialment i formalment el Decret de
Nova Planta, conseqüència del mateix conflicte bèl•lic.

Voldríem presentar una esmena in voce, com havia anunciat,
per tal que es millori el que significa aquesta aprovació,
coneguts com són, des de Madrid, a l'hora de rebre propostes.
Diria que el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
espanyol per tal que derogui formalment el Decret de 28 de
novembre del 1715 conegut com el Decret de Nova Planta, així
com totes les disposicions que es deriven de la seva aplicació,
és a dir, el decret de 9 d'octubre del 1716, els decrets de 24 de
juliol i de 20 d'octubre del 1717 i els decrets de 22 de juliol i 6
de setembre del 1718. Tots ells són de conseqüències nefastes
per al nostre país en tots els àmbits: polítics, culturals,
administratius i tributaris; tots varen perjudicar l'autogovern de
què gaudia el nostre regne abans de Felip V, i si bé sé que no
són desconeguts pel Sr. Conseller i proposant d'aquesta
proposta aquests decrets, per aquells que no els coneguin alguns
d'ells varen prohibir, com el del 1716, enviar ambaixades
mallorquines a les Corts de Madrid, i els més importants, els de
1718, varen acabar amb el nostre dret públic, amb el jurat de
Mallorca, amb els batles reials, amb el batle de Ciutat de
Mallorca o el d'Alcúdia. Tots ells, per tant, conseqüència del
primer, però crec que no va ser el pitjor, el del 1715, sinó
l'autèntica conseqüència dels posteriors. Així que agrairíem al
Partit Socialista de Mallorca que acceptàs aquesta esmena
perquè no quedi cap dubte del que proposam des del Parlament
balear.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per fixar la posició té la paraula el Sr. Portella en
representació del Grup d'Esquerra Unida.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Fa gairebé un any
que el Grup Nacionalista va presentar aquesta proposició no de
llei al Parlament. Nosaltres, naturalment, li donarem suport,
vagi per endavant. De fet, la mateixa proposta va ser presentada
per Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya i va ser
presentada per Esquerra Unida del País Valencià a les Corts
Valencianes. Estam agermanats amb aquesta proposta.

Els decrets de Nova Planta del 1715 i posteriors
disposicions de Felip V, modificaren el sistema institucional
anterior d'autogovern de les illes de Mallorca i d'Eivissa.
Hem de recordar que Menorca era anglesa, en aquell temps,
i li he de confessar que a Menorca encara queden bastants
d'anglòfils, per coneixement d'aquesta cambra. Es va
suprimir, a partir d'aquests decrets, allò que ens quedava de
sobirania política i va establir una dependència major
d'aquestes illes respecte de la corona de Castella. Així el
virrei va ser substituït pel capità general, simple delegat del
rei, representant de l'autoritat central i amb la responsabilitat
de disposar i ordenar l'organització política i militar de l'illa
de Menorca. Així va ser dissolt el Gran i General Consell,
que era una institució que ara diríem autonòmica, un
autogovern, i les seves competències varen passar a ser
Reial Audiència presidida pel capità general i configurada
per regent, ministres i un fiscal amb dependència directa del
Consejo de Castilla, amb les funcions judicials i àmplies
atribucions de govern intern. I així també es van transformar
les institucions municipals i la hisenda pública. Tot això se
sap, és història.

Aquesta nova dependència va tenir conseqüències
històriques de gran importància per a les illes de Mallorca
i d'Eivissa i Formentera i, anys després, ja en el segle XIX,
també per a Menorca, importància com la consolidació de
la dependència política i econòmica d'un govern central,
com l'arribada massiva de funcionaris de procedència
peninsular que, poc a poc, aniran configurant un nou tipus
de "classe política" o classe dirigent, també un sistema de
procés de castellanització al llarg del segle XVIII, a
Mallorca i a Eivissa, i en el segle XIX ja a Menorca, i la
incorporació dels recursos econòmics i militars de les illes
als interessos del regne. Avui, 300 anys després dels decrets
i normatives, parlar de la seva derogació ha de tenir, per
força, un contingut simbòlic perquè, a la pràctica, com ja ha
dit vostè, ha estat derogat per la història; un valor simbòlic
de transcendència, sens dubte: la derogació d'aquest decret
que suprimia els furs de l'antic Regne de Mallorca per part
de la mateixa casa reial que en aquell moment el va atorgar,
seria un element de contingut que ajudaria a creure que
estam realment en un procés de recuperació de la nostra
sobirania com a poble. 

Encara que alguna opinió pretengui frivolitzar el
contingut d'aquesta iniciativa del Grup Nacionalista,
Esquerra Unida pensa que es tracta d'una proposició
rigorosa. La veritat és que durant aquests 300 anys no hem
tingut, per part d'aquelles institucions que en el seu moment
van abolir la sobirania de les Illes Balears, que ens van
trencar el desenvolupament -només pens en el que va
suposar la incorporació de Menorca a la corona espanyola
en el segle XIX, que és una cosa que tenc com a molt pròpia
i coneguda- suposaria ara un element simbòlic de disculpa,
de reconeixement d'un error, tan de moda els darrers anys,
i açò és així quan altres territoris que en aquell mateix
temps van perdre igualment els seus furs, amb posterioritat
han anat recuperant tota una sèrie de components que els
configuraven com a poble diferenciat; es tracta, pensam,
d'una qüestió de dignitat, de compromís amb el nostre
poble, amb el nostre passat, de compromís, també, amb el
nostre esdevenidor.
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Pens que no serà difícil que tots els grups polítics d'aquesta
cambra donin suport a aquesta proposició i crec que açò,
interpretant les paraules del Sr. Giner, representant del Grup
Popular a les Corts Valencianes, davant la proposició germana
que Esquerra Unida del País Valencià va presentar en aquella
cambra; deia així, el Sr. Giner: "Senyories, nosaltres
considerem, en el Grup Parlamentari Popular, que si bé és cert
que la proposta que presentava Esquerra Unida era totalment
inassumible per les qüestions i raonaments que hem aportat,
l'esmena que ha plantejat Unió Valenciana converteix eixa
pretensió en un eix simbòlic i crec que això salva en gran part
la pretensió que tenia inicialment aquesta proposició no de llei;
per les consideracions històriques que ací s'ha patentitzar, pel
valor simbòlic d'eixe fet que diu la proposta, amb l'esmena que
ha presentat Unió Valenciana, perquè la veu valenciana i dels
valencians no sigui més que una, el Grup Parlamentari Popular
donarà suport a la proposició no de llei amb el text alternatiu
que ha plantejat Unió Valenciana en haver-se acceptat eixe text
d'introduir la qüestió com un fet simplement simbòlic". La
proposició, el text final que es va aprovar a les Corts
Valencianes deia exactament açò: "Les Corts Valencianes
acorden dirigir-se a Joan Carles de Borbó i Borbó, Rei
d'Espanya i Cap de l'Estat, demanar-li el gest simbòlic de
derogació formal del decret de supressió dels furs valencians de
29 de juny del 1707 conegut com a Decret de Nova Planta".
Açò va ser el que es va aprovar a València, germana de la
proposta que ens fa el Grup Nacionalista. Jo no dubt que el
Grup Popular de les Illes Balears i el Sr. Joan Marí, que serà el
seu ponent pels senyals que ens fa des de l'escó, no serà menys
-per dir-ho eufemísticament- nacionalista que el Partit Popular
de València i donarà suport a aquesta proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Té la paraula ara el representant del
Grup Socialista el Sr. Damià Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, ja ho
tenim tot clar, ja tenim un dimoni, i si en faltava un en tenim
dos, que són el Decret de Nova Planta i en Felip V. Són la
causa de tots els mals, a partir d'aquí totes les coses han anat
malament, ens hem castellanitzat, etc., etc. Jo crec que, a
aquestes altures de la història, no hem de crear mites; suportam
els mites que hem heretat i procuram, fent una labor històrica,
desmuntar-los. El rei Felip V apareixent com un anticatalanista
furibund; idò mirin, en Felip V, el dia 11 de desembre del 1719,
va enviar una comunicació que comentava el Decret de Nova
Planta i deia a les autoritats mallorquines, ja dins la Nova
Planta, que havent-se "introducido por la nueva real audiencia el
despacho de las letras y provisiones que van dirigidas" als batles
dels pobles "en lengua castellana, cuando antes se despachaba en
lengua mallorquina, se cree muy nociva esta praxis al público y
particular por no encontrar, en la mayor parte de la villas,
personas que entiendan la lengua española", i afegeix el rei:
"Será muy conveniente que yo mande que las letras y provisiones
se despachen, como por lo pasado, en lengua mallorquina. Yo el
Rey", firma. Per tant, els mites ja comencen a clivellar-se i, clar,
la Nova Planta és l'origen de la castellanització? Aquí hi ha el
decret; em volen dir a quin paràgraf fa una sola menció a la
qüestió lingüística?, a cap.

Anem, però, al tema que ens ocupa. Jo crec que entre les
funcions que l'article 19 de l'Estatut d'Autonomia atribueix
al Parlament no figura fer actes de tipus pintoresc i,
sobretot, fer el ridícul. Se'm dirà que és un acte simbòlic.
Intentaré raonar que crec que és una proposició
profundament desafortunada. És una proposició que es fa -i
no en tenc cap dubte- amb la millor intenció del món i l'ha
fet el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, però crec que
si fos aprovada faríem un flac favor a aquest parlament.
Com explicarem als ciutadans de les Illes Balears, la
comunitat autònoma més rica d'Espanya, que aquest
parlament, en lloc de denunciar que dins la comunitat
autònoma més rica d'Espanya hi ha profundes desigualtats
i manques d'actuació eficient, ens entretenim -ai,
Marededeueta de Lluc, del Toro o de les Neus!- discutim si
hem de demanar la derogació del Decret de Nova Planta?
Per favor! Què hi ha una intenció de reparar una agressió
soferta fa prop de tres segles contra l'autogovern històric
dels pobles de les Illes Balears? Intenció bona, boníssima,
meravellosa, però, per favor!, consultem el calendari, estam
a l'any 1997, fa quasi tres segles que plou. La Constitució
Espanyola és vigent des del 29 de desembre del 1978, i diu,
a la seva disposició derogatòria, "queden derogades totes
quantes disposicions d'oposin al que estableix aquesta
constitució". Per tant, si alguna cosa quedàs, que jo crec que
ja no quedava res feia molt de temps, del Decret de Nova
Planta, va ser derogada l'any 1978.

Ens han de restituir l'autogovern de què gaudien les Illes
Balears abans del Decret de Nova Planta? Jo crec que
tampoc; per què?, perquè l'any 1983 va entrar en vigor, i en
vigor continua, l'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears,
i aquest és el nostre govern, el nostre autogovern derivat
tant de la història com de la Constitució, no hem partit del
no res. Que era una autonomia petita, article 143?, perdonin
però, si em permeten la broma, jo crec que era un vestit fet
a mida pel sentiment autonomista que hi havia a les Illes
Balears, que era escàs; per tant, si no vàrem tenir el que
varen obtenir Catalunya i el País Basc i Galícia és perquè
nosaltres no havíem aprovat el nostre Estatut i el nostre
nacionalisme, o el nostre autonomisme, en relació, sobretot,
a Catalunya i al País Basc realment és una cosa gairebé
irrisòria. I aquest estatut ha tornat gros. L'any 1983 el
pressupost de la Comunitat Autònoma no arribava a 10.000
milions de pessetes, i l'any 1998 passarà, i de molt, els
100.000 milions; per tant tenim més competències, tenim
més recursos. Tenim autogovern, s'ha derogat aquest acte
que va ser el Decret de Nova Planta que va ser,
efectivament, una agressió, un acte que va rompre amb les
institucions tradicionals de les illes, però és una qüestió
passada, una qüestió, jo crec, absolutament tancada.
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Clar que em poden dir que a Catalunya, dins una comissió
d'organització i administració de la Generalitat i Govern local,
el dia 18 de febrer del 97 es va aprovar una resolució
pràcticament idèntica. Bé, i jo crec que és una mala pràctica
anar a copiar i a fer males còpies d'altres iniciatives d'altres
parlaments.

D'allò que es diu a l'exposició de motius jo crec que hi ha
algunes coses bastant discutibles. En primer lloc, la Guerra de
Successió no va ser, simplement, una guerra entre l'Arxiduc
Carles III -que no existeix, existeix, si de cas, el rei Carles III
el temps que ho va ser- i el rei borbònic Felip V, va ser un
conflicte europeu, no va ser ni Mallorca, ni Catalunya, ni
València, ni Aragó que varen començar a declarar guerres a
França, va ser una guerra europea i hi va haver a moments,
també, una guerra mundial. Per tant, crec que ho hem de situar
dins el seu context i no hem de fer d'aquesta qüestió una
batalleta entre el rei i la nostra terra o les nostres institucions.

Ja sé que no és aquí el moment de fer un debat sobre aquesta
guerra, naturalment, però m'agradaria donar quatre pinzellades
per deixar les coses perfectament aclarides. En primer lloc, el
1701 els catalans varen jurar fidelitat a Felip V, i el 1705 la
varen jurar a Carles III, i diu la història de Catalunya d'Edicions
62 que no sabem què devia passar perquè es produís el perjuri,
per què havent jurat un rei després varen jurar a favor de l'altre,
perquè el Felip V va anar a Barcelona i va reunir les Corts
Catalanes durant els anys 1701 i 1702, que feia més de 100
anys que no es reunien les Corts Catalanes, i aquest rei tan
insultat les va reunir i va aprovar la nova constitució de
l'Observança, es va crear el tribunal de (...), el programa
econòmic de la burgesia catalana d'en Feliu de la Penya,
permeté enviar dos vaixells a Amèriques, va crear un port franc
a Barcelona, va posar en marxa una companyia nàutica
mercantil..., però els catalans es varen deixar enredar després
amb la coalició antifrancesa i s'apuntaren al bàndol perdedor i
ens varen arrossegar, a nosaltres, en aquesta derrota i, clar,
naturalment, aquell que havia jurat respectar els usos i costums
a Catalunya, que havia fer corts que no es feien durant 100
anys, evidentment no va estar molt content d'haver-hi d'anar
amb els seus exèrcits, i el resultat de la guerra va dur la
destrucció dels sistemes d'autogovern de València, de
Catalunya, de les Illes Balears i de la Corona d'Aragó, i va dur
la Nova Planta. 

I no facem d'això una pel•lícula de bons i dolents, perquè
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, però Mallorca
d'una manera que conec més, està ben clar, hi havia
partidaris d'uns i hi havia partidaris dels altres, i els que
donaven suport a Felip V eren els mercaders, els menestrals
vinculats al comerç, els xuetes, els nobles comerciants i
determinats ordres de frares, perquè uns altres estaven a
l'altra banda; els partidaris d'en Felip V eren els dominics,
els jesuïtes, etc., i els altres eren els franciscans i el clergat
regular. Hi ha una cosa significativa: per què els xuetes
donaven suport a Felip V?, perquè amb els Àustries els
havien cremat i perseguit, i aquí sí que podríem demanar
disculpes a aquesta minoria que a Mallorca -és una
exclusiva mallorquina- hem tengut discriminada,
perseguida, marginada fins al dia d'avui, i aquests eren
partidaris d'en Felip V, no eren partidaris dels que els havien
duit al fogó dels jueus prop de la plaça Gomila. Per tant, una
situació complexa que crec que no admet maniqueismes i,
a més, és una qüestió fora de temps.

Al marge del que s'hagi aprovat a altres comunitats
autònomes, jo crec que aquesta proposició no de llei hauria
de ser retirada perquè està fora de la història. La
Constitució, si quedava res, ho va abolir i vàrem recuperar
l'autogovern, de forma moderna i dins el marc
constitucional, l'any 1983. Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el seu portaveu, el Sr.
Joan Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en
virtut de la disposició derogatòria tercera de la Constitució
Espanyola, el Decret de Nova Planta ja està derogat. Per
tant, aquesta proposició no de llei és una pèrdua de temps
perquè, posats a demanar derogacions, podríem anar
endarrera i demanar la derogació del Ius Lati que, amb un
rescriptum, l'any 74 després de Crist Vespacià va donar a
tota la Hispània un estatut que donava privilegis pareguts als
que tenien els ciutadans romans. Si qualcú té ganes de
perdre el temps podria anar una miqueta més endavant en la
història i arribar a l'any 212 i derogar els scriptum d'en
Caracalla que donà ciutadania a tot l'imperi, i si encara hi ha
més temps per perdre podem arribar fins al Decret de Nova
Planta, més envant o més enrere. Per això vull fer meves les
paraules dites per un gran polític referents a aquest mateix
tema: estem fent un exercici completament inútil, ens
sembla a nosaltres; no aporta cap solució, cap ni una, als
problemes socials, econòmics o polítics dels ciutadans i les
ciutadanes de 1997, perquè les vel•leïtats historicistes
traslladades a la política, d'una banda indiquen algun
problema en la nostra salut nacional, que tots podríem
compartir i reconèixer, però dubto que l'exercici que estam
fent, tal i com l'estam fent, ens sigui un exercici saludable;
i fins i tot dubto que ens sia un exercici pedagògic, perquè
no estem fent una anàlisi del passat que ens permeti
entendre el present que hem construït des de 1716 cap aquí,
sinó que estem produint un anacronisme sistemàtic que ens
situa a una realitat avui absolutament irreproduïble i
irrepetible.
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Aquestes paraules, evidentment, no són meves, són les
paraules que va pronunciar un polític català al Parlament de
Catalunya. Cinc consideracions i una conclusió tendrà la meva
intervenció referents al Decret de Nova Planta, però abans
m'agradaria recordar alguns estudis fets sobre l'esmentat decret,
i que he consultat pel respecte que em mereix la Cambra; i
també voldria afegir que quan el meu grup parlamentari, el
Popular, m'encarrega algun tema relacionat amb la història em
permet, i ho confés, conèixer i aprendre alguns temes en
profunditat que d'altra manera no hauria conegut. I justament
aquest és un dels casos. He procurat revisar tota la bibliografia
que tenia a casa meva, i en la Història de les Balears, de Gaspar
Sabater, és una llàstima que no tenguem una miqueta més de
temps, encara que a algú li sembla que aquest temps es perd,
perquè realment és un tema molt interessant i que ha merescut
nombrosos estudis. En aquest estudi primer, una frase citaré
només: "se cambió oficialmente el nombre de ciudad de Mallorca
por el de Palma, restableciéndose así el nombre dado a la capital
por los romanos". Unes jornades d'estudis històrics locals
titulades "Del Decret de Nova Planta al constitucionalisme",
dutes a terme a Palma de Mallorca per l'Institut d'Estudis
Baleàrics l'any 1923, hi ha una introducció que no llegiré, però
si a algú li interessa el tema, li recomanaria la seva lectura. I
fent referència al que ja s'ha dit aquí, és cert que el Rei diu
"estoy inclinado a moderar y alterar en las providencias dadas
hasta aquí, aquello que sin limitación de mi suprema y absoluta
potestad y soberanía real, y cuanto a ello competa a su rey y señor
natural, se considerare pueda ser a propósito y conducente a la
mejor administración de la justicia y consuelo de aquellos
naturales", etcètera.

Un altre estudi que ens dóna llum, és "Las instituciones del
Reino de Mallorca a raíz del Decreto de Nueva Planta.
Necesidades de investigación", feta per un catedràtic de les Illes
Balears, allà on es dóna una crítica favorable, per dir-ho
d'alguna manera, al Decret de Nova Planta, o almanco molt
crítica amb les investigacions negatives que fins ara s'han fet.
No cal dir que tots tenim a l'abast la Gran Enciclopèdia de
Mallorca, i aquí hi ha un petit capítol a la Història de Mallorca
de Pere Xamena, editorial Moll, 1978, que per la curiositat, i
sobretot perquè aquí encara no s'ha dit, m'agradaria llegir amb
una pinzellada: "Rendició de Mallorca a Felip V, 1715. Dues
vegades havien arribat a Mallorca naus amb representants de
Felip V per intimar la rendició a la qual es negà el virrei,
marquès de Rubí, i s'anà preparant per resistir. Reclutà noves
tropes, entre elles la Coronela, formada per 23 companyies dels
gremis, amb un total de 1800 homes. També arribaren de
Nàpols 2200 soldats, enviats per l'emperador. El Gran i General
Consell votà tres talles de 25.000 lliures cadascuna. Van ser
esbucades les cases dels afores de les murades devora les portes
de Jesús, Pintada i Sant Antoni, a excepció de la populosa
barriada de Santa Caterina. L'illa va ser dividida en districtes de
guerra, i nomenaren un capità per a cadascun d'ells. Les costes
eren defensades" -estaven preparats, eh?- "per 10.000 homes de
les viles i de la Coronela, A punts estratègics es va col•locar
l'artilleria. De Barcelona partí l'esquadra de Felip V
encarregada de rendir l'illa. Era comandada pel general francès
d'Asphelt i composta per 27 vaixells, 200 naus més de
transport, amb 19 batallons, 7 d'ells francesos i 12 espanyols,
1.200 cavalls i molta artilleria. A l'arribada a l'illa va ser
dispersada pel vent, i dia 16 de juny de 1715 desembarcaren a
cala Llonga", etcètera. 

El document almanco és molt curiós, com també són
curioses les aportacions de la història de Mallorca amb un
decret concret de Nova Planta, i també en la Història de
Mallorca, al volum 2, un autor prou conegut diu: "Els
Decrets de Nova Planta", ho firma Josep Melià, "és una
frase feta dir que els Decrets de Nova Planta posaren fi al
Regne de Mallorca". No continuu més endavant per no
destorbar l'esperit de qualcú. I per acabar podria fer més
citacions, però per adaptar-me al tema, i fent referència al
que havia dit al principi, i per concloure, donaré cinc
consideracions i una recapitulació si tenc temps.

El Decret de Nova Planta es promulga després de la
Guerra de Successió que enfrontà Carles d'Àustria i Felip
d'Anjou, i amb ell dues concepcions diametralment diferents
de com havia d'organitzar-se la monarquia. Per un cantó hi
havia la visió confederalista de Carles d'Àustria, partidari
del manteniment de la diversitat institucional i de
l'autogovern per cadascun dels regnes d'Espanya. Per altre
hi tenim la concepció francesa del govern, centralista,
unitarista, contrària a diversitat. Com que Felip V va
guanyar la guerra, va imposar la seva concepció de la
monarquia espanyola, centralització i eliminació de les
institucions dels regnes diferents de Castella. Primera
consideració.

El Decret de Nova Planta va anul•lar les institucions
d'autogovern dels estats de la corona catalanoaragonesa.
Amb el Decret de Nova Planta desapareix el Gran i General
Consell. No esmentarem les conseqüències que té per a
Eivissa perquè no se'ns diga localistes. Tampoc farem
esment, que valdria la pena esmentar, com era la situació
sociopolítica de Menorca en el moment del Decret de Nova
Planta. Val a dir a favor dels menorquins que el Decret de
Nova Planta si per a Mallorca, Eivissa i Formentera va
significar la pèrdua d'alguns valors que teníem, per a
Menorca en canvi, tenint en compte que no estava sotmesa
a la corona espanyola, va representar en algun dels seus
aspectes un moment del renaixement literari més important
que ha conegut la ja llarga, dilatada i importantíssima
història de Menorca i les aportacions que ha fet al món de
la cultura.

Continuem amb la consideració 3: El Decret de Nova
Planta ens tracta formalment com a país vençut. Felip V hi
especifica que se'ns aplicarà el justo derecho de conquista.
Que hi havia una revenja està claríssim, perquè això va ser
una guerra i no altra cosa, i que mallorquins i eivissencs, no
menorquins, Han sido vencidos por la fuerza de nuestras
armas.
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Quarta consideració: El Decret de Nova Planta anul•la
l'oficialitat de la llengua catalana, i pretén uniformar-nos a tots
segons les característiques culturals, polítiques i socials de
Castella. És cert, com aquí també s'ha dit, que no hi ha cap
esment concret -això és cert- que hagi de desaparèixer la
llengua catalana, i de fet, supòs que a Mallorca passa el mateix
que a Eivissa, que les normes són una cosa, i l'ús que en fa el
poble és una altra.

Cinquena consideració: El Decret de Nova Planta implicà
per a nosaltres la pèrdua de les institucions d'autogovern,
pèrdua de l'organització plural i respectuosa amb la diversitat
de la monarquia espanyola, pèrdua de la nostra capacitat de
decisió sobre nosaltres mateixos, pèrdua de la iniciativa cultural
pròpia, però no podem afegir pèrdua de la nostra pròpia
llengua, perquè seria faltar a la història. Sí que vàrem perdre
tots aquests drets, sí que vàrem perdre també moltes propietats
que, per exemple, teníem a Eivissa; sí que vàrem deixar de
banda alguns temes que des de Madrid se'ns varen imposar.

Conclusió: Avui no té cap sentit la derogació del Decret de
Nova Planta. El sistema democràtic es basa justament en tots
els elements contraris a l'esperit d'aquest decret, per les
següents raons: a) perquè estam per una organització plural de
l'Estat, respectuosa amb la diversitat dels pobles, i quan dic
"estam" vull dir el Partit Popular, al qual jo represent, perquè
estam en procés de dotar-nos d'institucions d'autogovern,
perquè estam en procés de normalització de la nostra llengua,
perquè estam en procés de normalització cultural i democràtica,
i per tot això s'hauia de realitzar un gest institucional, encara
que només sia un gest, de reconeixement dels nostres drets i de
reconeixement dels mecanismes democràtics i plurals de
funcionament de la nostra societat. En definitiva, votam si a
aquesta proposició no de llei que ens presenta el Partit
Socialista de Mallorca, perquè creiem que en definitiva
recuperam una passa més en el procés plural i divers d'aquesta
Espanya, a la qual el Partit Popular presta el seu suport i
Govern. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Damià Pons, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, té vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
En primer lloc voldria no agrair sinó felicitar als grups
d'aquesta cambra que donaran suport a la nostra proposició no
de llei, que no entenc que no és la proposició no de llei d'un
grup, sinó que jo hauria de ser la proposició no de llei d'un
parlament que realment fos a quin lloc de l'espai i de la història
està situat. Evidentment l'esmena que ha presentat Unió
Mallorquina ens sembla absolutament admissible. Hi va haver
un Decret de Nova Planta que tenia una datació concreta, mes
de novembre de l'any 1715, però hi va haver tot un conjunt de
disposicions posteriors que varen concretar a dins els diferents
sectors aquell marc general global de canvi institucional i
polític que el Decret de Nova Planta introduïa, i aquestes
disposicions que es varen anar desplegant durant dècades varen
tenir efectes probablement en molts de casos més negatius que
el mateix Decret de Nova Planta d'entrada.

El Sr. Pons del Partit Socialista avui ha fet un descobriment
extraordinari, jo crec que ens n'hem de felicitar tots, ha
trobat un paperet en el qual el rei Felip V va defensar l'ús
del mallorquí als pobles de Mallorca. És evident que més
enllà d'un document concret, m'imagin jo que dins una
dinàmica administrativa de creació de noves institucions, de
noves realitats jurídicopolítiques en un regne, lògicament
les persones que impulsen aquestes transformacions, aquests
canvis, en algun moment poden fer documents, per dir-ho
d'alguna manera, contradictoris. Ara bé, no hi ha ni un sol
historiador d'aquesta illa, ni tampoc un sol historiador que
hagi estudiat la Guerra de Successió i els efectes que el
Decret de Nova Planta va produir, que no presenti el Decret
de Nova Planta i la política de Felip V com una política que
va ser una política orientada a la progressiva substitució de
la llengua pròpia dels territoris de la corona d'Aragó que
tenien una llengua diferent del castellà, i la seva progressiva
substitució per la llengua castellana a nivell administratiu,
a nivell d'administració de justícia, etcètera. Que aquests
efectes de substitució lingüística no es produïren
d'immediat, entre altres coses perquè objectivament no eren
possibles, ja que la població mallorquina desconeixia la
llengua castellana, això és evident; va ser un procés que va
durar bona partida de temps, jo diria que gairebé no es va
materialitzar del tot fins a l'inici de l'escolarització
obligatòria, que es produeix ja a començaments del segle
XIX.

Per tant, presentar un Felip V a partir d'un document,
com a defensor de l'ús de la llengua de Mallorca per raons
purament pragmàtiques, que si no l'entenen -i lògicament ell
volia que entenguessin ls seves lleis, em sembla a mi que és
una desvirtuació absoluta del personatge i de la seva
realment tasca en matèria lingüística i cultural. Aquí volem
dimonitzar el Decret de Nova Planta i el rei Felip V? No
volem dimonitzar ningú, simplement el que volem és
constatar realitats històriques, que jo diria que tenen un gran
consens d'interpretació en els termes que jo l'he interpretat,
i sé que es poden introduir dins aquesta interpretació global
tots els matisos que es vulguin, jo ja n'he introduït alguns
abans, no he pretès parlar d'història aquí, aquí es tractava
d'adoptar un acord polític, no una espècie de conclusions a
partir d'un debat històric. És evident que no es vol
dimonitzar ningú, es vol posar les coses al seu lloc, i treure
conseqüències d'aquestes situacions. 
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El Sr. Pons ha parlat de flac favor a aquest parlament
discutint proposicions no de llei d'aquestes característiques que
gairebé fan aquest parlament una cambra absolutament ridícula.
Jo, francament, crec que en aquest parlament hi passa de tot, i
si haguéssim de sospesar la ridiculesa d'unes coses i la no
ridiculesa de les altres, no sé si coincidiríem, però francament
crec que no deixa de ser una opinió molt particular,
absolutament predeterminada per la seva disposició
absolutament en contra ni de plantejar-se la possible bondat
política d'aquest acord.

D'altra banda li voldria recordar que no sé si en aquest
parlament vivim dins la desorientació i dins la pèrdua de temps,
però abans que aquest parlament, el Parlament d'Aragó, el
Parlament de Catalunya i el Parlament del País Valencià han fet
debats sobre aquest mateix tema; i jo interpret que si a tots els
parlaments de l'antiga corona d'Aragó a final del segle XX els
ha interessat debatre aquest tema, deu ser que aquest tema no
era mort del tot i algun tipus d'interès tenia. D'altra banda en
aquests parlaments no només no s'ha fet el ridícul, segons la
seva percepció parlant d'aquest tema, sinó que fins i tot aquest
tema ha estat aprovat, poc més poc manco amb una proposició
semblant a la que nosaltres presentam al Parlament del País
Valencià i al Parlament de Catalunya; en canvi sembla que no
va ser aprovat a Aragó.

Ens diu que fa molts de segles que succeïren els fets dels
quals parlam, efectivament. Però encara sobreviuen
conseqüències que varen ser generades per aquells fets, i a més
voldria recordar que en aquest Estat espanyol no acostuma a
haver-hi cap president de Govern de l'Estat que al seu discurs
d'investidura, i fins i tot periòdicament al debat sobre l'estat
polític de l'Estat espanyol no hi hagi recordatoris que la
integració de Gibraltar a la corona espanyola encara és una
qüestió pendent; i el tema de Gibraltar, ni més ni manco, és vuit
anys anterior al tema del Decret de Nova Planta. Per tant aquí
no parlam de coses caducades al passat en termes polítics, sí en
termes legals, ho he dit claríssimament.

Jo crec que avui el Sr. Pons tenia la possibilitat de fer de
Jesús Huguet, el parlamentari del PSOE que va intervenir en el
debat sobre la proposició no de llei al País Valencià; fins i tot
tenia la possibilitat de fer de Sr. Joaquim Nadal, el diputat
català que va intervenir en el debat d'aquesta proposició no de
llei, que amb molt d'escepticisme va votar a favor, i va invocar
tota una sèrie de matisos històrics que possiblement són certs.
Però jo crec que el Sr. Damià Pons del PSOE avui ha fet de
Francisco Vázquez, batle de la Corunya, que és incapaç
d'acceptar uns mínims de galleguisme, i jo li he de confessar
que al nostre grup no li va malament que vostè faci de
Francisco Vázquez, tenint en compte que Francisco Vázquez,
entre d'altres, ha ajudat molt a créixer el nacionalisme polític a
Galícia a les passades eleccions.

Tot això vull dir que crec que no s'ha volgut entendre per
part d'algun intervinent el contingut de la nostra proposta.
La nostra proposta en tot moment ha estat presentada com
una proposta de contingut polític -no es tractava de fer
d'historiadors aquí- i a més un proposta que tenia un
contingut -s'ha dit una vegada i una altra- simbòlic. Però un
contingut simbòlic del qual es deriven conseqüències
polítiques que permeten pensar que aquest país és un país
que totes les perversitats que es varen generar del Decret de
Nova Planta se les vol treure de damunt, d'acord amb els
camins que marca el marc constitucional, de creixement de
l'autogovern, amb ampliació de les competències, i
evidentment amb tots els processos de normalització
lingüística que facin falta perquè s'arribi a una situació en
què la llengua pròpia del país sigui la predominant en els
usos públics, en els usos socials d'aquests països, d'aquestes
illes, de les Illes Balears.

Per tot això, evidentment acab, i vull agrair el vot
favorable de tots els grups de la Cambra, i lamentar
evidentment el vot negatiu del Grup Socialista. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de rèplica, Sr. Pons, té vostè la
paraula.

EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Socialista):

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Sr.
Pons del PSM, el Sr. Francisco Vázquez és batle de la
Corunya per majoria absoluta; per tant, alerta, a saber de
què parlam; no és el candidat de les eleccions gallegues,
dins el seu àmbit té una majoria absoluta.

Jo crec que hem de ser realistes i no ens hem de deixar
dur per certs entusiasmes. Si aproven aquesta proposició no
de llei és perquè, parlant clar, se'n foten. Si fos una cosa
seriosa no li aprovarien. Els mateixos que votaran això, que
és un acte simbòlic de devolució històrica, ahir n'hi havia un
que predicava i feia caramboles per la llengua de les Balears
i la nostra llengua, però res de llengua catalana, i el mateix
que votarà ara demanant una restitució històrica. Fantàstic,
fantàstic; això vol dir que va de franc, i del que no val res en
poden donar molt.

Jo no he fet de Felip V un catalanista, perquè no ho era,
perquè en el mateix document -conèixer directament els
documents històrics et permet també fer certes trampes- és
allà on hi ha la famosa frase, dia 11 de desembre de 1719,
que diu Felip V després d'haver dit que es torni a usar la
lengua mallorquina, que deia ell, però se procure
mañosamente ir introduciendo la lengua castellana en aquellos
pueblos de Mallorca. Per tant, la normalització lingüística al
revés.
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Voldria dir-li senzillament que som absolutament contraris
al mimetisme de cara a altres comunitats autònomes, i sobretot
un mimetisme que és tan estrepitós que fins i tot s'equivoquen,
perquè diu "després d'aquesta guerra 1702-1714" perquè a
Catalunya va acabar a 1714, però aquí hauria de posar 1715,
perquè fins dia 2 de juliol de 1715 aquí varen ser austracistes.
Per què és que té una significació a Catalunya i aquí no la té?
Perquè la nostra història no és la mateixa. Les tropes
borbòniques, vostè ho sap més que ningú, varen entrar dia 11
de setembre a Barcelona a sang i foc. Per què? Perquè els
catalans varen resistir fins al final, quan ja tot estava perdut, i
celebren l'11 de setembre no com una derrota, sinó que tot i la
derrota varen sobreviure. Celebren una supervivència perquè
varen lluitar fins al final. Aquí això no va passar. El marquès de
Rubí volia fer de radical, però li varen dir "Home, i què feim
nosaltres amb l'esquadra aquí davant, i què feim amb les tropes
que ens envolten per tot? No veus que no quedarà pedra sobre
pedra?" Se'n recordaven del que havia passat a Xàtiva, allà on
varen cremar des de la teulada fins als fonaments, i gràcies a
això tenim esglésies, tenim palaus i tenim arxius. No vàrem ser
tan valents, vàrem ser més discrets i vàrem sobreviure. El que
va dir un clàssic grec, que li deien "tu que eres tan enemic dels
macedonis, i ets el primer que corr", diu "Sí, el que fuig
sobreviu per tornar a lluitar"; i nosaltres hem salvat el nostre
tresor patrimonial, els nostres arxius, les nostres esglésies, no
ens ha passat com a Xàtiva, i avui som aquí parlant català, tot
i el Sr. Felip V i els que varen venir darrere. Així de simple.

Però això vol dir que nosaltres avui hem de demanar una
derogació? El Decret de Nova Planta vostè creu seriosament, si
recorr els pobles d'aquestes illes, a Menorca què les conta?
Menorca varen ser de sobirania britànica, feliçment britànica,
i encara l'enyoren.

(Rialles)

És cert. Poques crítiques de veres he sentit a l'època
britànica. No parlam d'avui, parlam del segle XVIII. Avui no
podem fer, jo crec que el que feim és anar a un arxiu, com he
fet jo, treure el Decret de Nova Planta, que pels nostres carrers
i places ningú no el coneix; quants de diputats d'aquí el
coneixien? L'he hagut de repartir als mitjans de comunicació.
Molts diuen que no l'havien vist mai. Això és un paper d'arxiu.
A Catalunya dia 11 de setembre hi va haver una batalla que es
va perdre, hi va haver una resistència fins al final, i el dia
nacional de Catalunya és l'11 de setembre, i tothom ho sent.
Qui és que identifica si a Mallorca, això du una data de dia 16
de març de 1716; qui s'en recorda? 

Això és una cosa purament d'arxiu, que nosaltres n'hem fet
un debat, i com que és una cosa absolutament irrellevant, li
votaran a favor. No li he manifestat que li votem en contra,
nosaltres ens abstendrem, perquè evidentment nosaltres no
participam d'un acte que creim un simbolisme absolutament
tronat; i li voldria dir més: Crec que dins la seva presentació no
ho ha anomenat, però em pareix absolutament impresentable
que si el que es vol és que es faci un gest des de la més alta
instància de l'Estat, no es pot recriminar dins la presentació de
la proposició no de llei, cosa que vostè aquí no ha dit, perquè a
la presentació diu "en relació al Decret de Nova Planta, no s'hi
ha observat encara cap manifestació explícita per part del cap
de l'Estat", és a dir, el Rei Joan Carles I. El Rei no s'ha de
disculpar de res. Si un gest arriba a un moment determinat, si
un dia els mallorquins feim l'autocrítica, com jo he dit abans, en
relació a la discriminació que vàrem fer amb els xuetes i volem
fer un acte simbòlic, el podem fer. Però el que no es pot fer és
pegar empentes i tirar en cara al Rei que no ho hagi fet...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies. Crec, en definitiva, que avui hem debatut
una cosa que pot parèixer simbòlica, però per a mi no passa
de ser un pintoresquisme. S'aprovarà perquè no val res.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sr. President, li deman la paraula, per al•lusions i per
manipulacions històriques.

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

La qüestió de les manipulacions històriques no està
previst al Reglament, i no hi ha hagut cap al•lusió directa al
diputat...

EL SR. MARÍ I TUR:

Per contradiccions?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Moltes gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies per no donar-me la paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Conclòs el debat, hi ha una esmena que ha fet la
representant del Grup Mixt, a la qual el portaveu del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM ha donat la seva
conformitat. Si no hi cap inconvenient per part dels altres
portaveus, s'introduiria la correcció presentada pel Grup
Parlamentari Mixt conjuntament amb la del Grup
Parlamentari del PSM.
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EL SR. MARÍ I TUR:

Sr. President, demanaria que es llegís.

EL SR. PRESIDENT:

És una correcció. Diu "El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern espanyol per tal que derogui formalment el
Decret de dia 28 de novembre de l'any 1715, conegut com a
Decret de Nova Planta, així com totes aquelles disposicions que
es derivin de l'aplicació d'aquest; el Decret de 9 d'octubre de
l'any 1716, els decrets de 24 de juliol i 20 d'octubre de l'any
1717, el Decret de dia 22 de juliol i 6 de setembre de 1718, tots
ells de conseqüències nefastes per al nostre país en tots els
àmbits: polítics, culturals, administratius, tributaris, les quals
varen perjudicar l'autogovern de què gaudia el Regne de
Mallorca abans de Felip V."

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la
proposició no de llei, es volen posar drets, per favor? Poden
seure, gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 43; cap en contra; 16 abstencions. Queda
aprovada aquesta proposició no de llei.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 5283/96, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a política penitenciària del Govern
de l'Estat.

I passam a la següent proposició no de llei, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, relativa a política penitenciària del
Govern de l'Estat. Sra. Munar, té vostè la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
L'objectiu d'aquesta iniciativa, que es va presentar a aquest
parlament ara fa un any i tres dies, és fer esment d'una situació
que afecta no tan sols totes aquelles persones que en aquests
moments estan privades de llibertat, sinó que també repercuteix
d'un manera molt important en el seu entorn social i familiar, i
que per això ens preocupa en aquests moments a tots nosaltres.

Com queda patent a la redacció de l'exposició de motius de
la proposició no de llei, la política penitenciària practicada des
del Govern de l'Estat ha estat objecte de crítiques des
d'organitzacions humanitàries, fins i tot a institucions
públiques. Els informes del Comitè Europeu per a la prevenció
de la tortura, que depèn del Consell d'Europa, el Parlament
Europeu i el Parlament del País Basc han denunciat
sistemàticament les pràctiques de dispersió i allunyament dels
presos que està posant en marxa el Govern de l'Estat, així com
també explícitament es recull a la proposició no de llei el
Comitè per a la prevenció de la tortura diu en relació a l'Estat
espanyol que "l'afer dels presos complint penes lluny de les
llars de les seves famílies és totalment contrària a tota
consideració d'ordre humanitari i de rehabilitació social.

Per la seva part, el Parlament Europeu va aprovar el dia
17 de desembre de 1996 una resolució sobre el respecte dels
drets humans a la Unió Europea, en la qual insta tots els
estats membres a complir les recomanacions del Comitè per
a la prevenció de la tortura. Per tant, i segons la resolució de
1996, l'Estat espanyol, en consideració a qüestions de drets
humans, i a l'efecte de procurar el màxim de rehabilitació
social de les persones privades de llibertat, hauria d'haver
complert amb la recomanació del Comitè que es fa al
paràgraf 220. No obstant això, som a dia 21 d'octubre del
1997, i no tan sols no s'ha complert, sinó que s'ha paralitzat
el procés que s'havia iniciat a instàncies d'institucions com
el Govern i el Parlament del País Basc. En aquest sentit, i
prèviament a la resolució del Parlament Europeu, el
Parlament Basc ja va aprovar el 28 de desembre de 1995
una proposta en la qual s'instava el Ministeri de l'Interior a
iniciar un pla d'apropament al país basc de tots aquells
ciutadans privats de llibertat. Aquesta iniciativa està en la
línia de totes aquestes recomanacions al Consell d'Europa i
del Parlament europeu, les quals reconeixen la vulneració
per part de l'Estat espanyol dels drets individuals reconeguts
a la nostra pròpia Constitució.

Per tant, la proposició no de llei d'Unió Mallorquina
consta de tres punts: el primer, el Parlament de les Illes
Balears hauria d'expressar el seu suport a la totalitat dels
punts del document aprovat per la Comissió dels Drets
Humans i sol•licituds ciutadanes del país basc, al mateix
temps, el Parlament de les Illes Balears hauria de
comunicar-ho a l'Estat, la intenció és expressar la solidaritat
a totes aquelles iniciatives que tenen per objectiu el respecte
als drets humans en consonància amb les resolucions i
reconeixement dels organismes internacionals; en aquest
sentit, la proposta aprovada pel país basc és la que hauria
d'aprovar el nostre parlament en el primer dels seus punts.
En el segon d'aquesta proposició que discutim avui el que es
fa és instar el Govern de l'Estat perquè elabori un pla, un pla
d'apropament de totes aquelles persones privades de llibertat
i que compleixen penes en els centres penitenciaris de les
nostres illes i que són d'una altra comunitat; igualment,
sol•licitam que s'apliqui aquest pla a tots aquells ciutadans
de les Illes Balears que compleixen penes en altres
comunitats autònomes; aquest segon punt i el tercer són
conseqüència lògica del primer, perquè és cert que el
Ministeri de l'Interior va acordar, amb motiu del suport al
Partit Nacionalista Basc per part del Sr. Aznar, l'elaboració
d'un pla parcial d'apropament dels presos de la banda
terrorista ETA a les presons d'Euskadi, acord que, per altra
banda, en aquest moment no es compleix. No obstant això,
aquesta proposició no pretén limitar l'aplicació d'un pla
només als presos de la banda terrorista, si bé ens pareix bé
que es compleixin els acords que l'Estat i el Partit
Nacionalista Basc tenen, creim que el que s'ha de fer és
generalitzar a totes aquelles persones privades de llibertat
que es trobin lluny del seu entorn social i familiar aquesta
normativa. Per altra part, és aquest un dels punts de
recomanació del Comitè per a la prevenció de la tortura, i
creim que té una incidència molt especial a les nostres illes,
si tenim en compte que som una comunitat pluriinsular, això
significa un sobrecost per a totes aquelles famílies que han
de desplaçar-se a veure els seus fills i filles, homes, dones,
que estan en altres centes penitenciaris, això dificulta la
possibilitat d'aquests presos de rebre visites amb les
mateixes condicions que presos d'altres llocs, i això, de
qualque manera, significa una vulneració de l'exercici dels
seus drets individuals. Un altre aspecte important és el fet
que els centes penitenciaris de Mallorca i d'Eivissa acullen
en aquest moment una població reclusa on l'índex de
persones procedents d'alters comunitats autònomes és molt
superior al dels reclusos de la pròpia ciutadania. No es
faciliten xifres globals quan es demanen, però es parla
d'entre 400 i 500 persones que en aquest moment hi ha aquí
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fora, això, unit a la situació de saturació de l'actual centre
penitenciari, especialment el de Mallorca, ha fet que el
Ministeri de Justícia hagi decidit construir un macrocomplex
penitenciari per acollir la població reclusa, que en aquest
moments està molt per damunt de la que tenim en aquest
moment, i aquest fet ha aixecat realment suspicàcies entre tots
els ciutadans d'aquestes illes perquè pensam que el fet de
construir aquesta macropresó pot significar continuar amb
aquesta política de dur aquí presos d'altres comunitats
autònomes, a la nostra comunitat, i, per tant, no complir amb
allò que diu el Parlament europeu, la Comissió de drets
humans, etc.

Per tot això, crec que ara és un bon moment per aprovar
aquesta proposició no de llei, que, a més d'un compromís amb
els drets humans, expressarà el desig d'aquest parlament
d'actuar des de la solidaritat amb totes aquelles famílies d'altres
comunitats que tenen algun membre que compleix pena aquí i
que, per tant, no el poden veure ni facilitar les seves visites.
També hem d'expressar la solidaritat amb totes aquelles
famílies i persones privades de llibertat que en aquest moment
compleixen penes a altres indrets de l'Estat i que, per tant, per
manca de recursos, no poden ser visitades pels seus familiars
d'aquí. Per tant, m'agradaria que aquesta iniciativa de solidaritat
i de defensa dels drets de la persona pogués quedar avui
aprovada en aquesta cambra per unanimitat, i abans de la
inauguració de la propera macropresó.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. Altres grups que hi vulguin intervenir?
Per part del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, té la paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Unió Mallorquina, a través del
Grup Parlamentari Mixt, va presentar aquesta proposició no
de llei el mes d'octubre de l'any passat, en fa gairebé un any.
Com sempre, moltes vegades, per la pròpia dinàmica
d'aquest parlament, proposicions que en el moment en què
son presentades són objecte de debat general important dins
la societat, en el moment en què vénen a ser tractades dins
el Parlament, ha transcorregut un any i aquest debat ja és
diferit i no reflecteix la importància que podia tenir fa un
any aquest tema en el carrer.

La proposició no deixa de ser oportuna, encara que el
debat sigui a un nivell inferior al que es dóna. És oportuna,
en primer lloc, per la resolució del Parlament europeu en
què es basa i en la qual s'exposa la necessitat, per
consideracions humanitàries, que els presos acompleixin les
penes de privació de llibertat en les regions on tenen la seva
família i els seus vincles socials. En segon lloc, també la
proposició es basa en ser aprovada pel Parlament basc, per
demanar al Ministeri de l'Interior un pla d'aproximació dels
presos bascs a Euskadi. Aquesta proposició del Parlament
basc, lògicament, entrava directament en la qüestió de la
política de dispersió i allunyament dels presos d'ETA. En la
qüestió de la dispersió, és cert que els partits polítics del
país basc no s'hi van posar tots d'acord, però sí que s varen
posar d'acord a l'hora de demanar una política d'apropament,
d'aproximació dels presos d'ETA a les presons del país basc,
perquè era un element que ajudaria, segons la resolució
aquesta del Parlament basc, a la resolució del problema,
perquè trobaven que l'allunyament radicalitzava postures i
fins i tot donava aliment al món d'ETA, al món pròxim a
ETA, per la pròpia situació d'allunyament d'aquests presos
del seu entorn. Lògicament, l'allunyament..., nosaltres
intentam..., sabem que la proposició surt d'aquí però que el
Grup d'Unió Mallorquina l'ha transformada en una
proposició pròpia per a les Illes Balears, i en rallarem.

Lògicament, l'allunyament de persones que compleixen
condemnes fora del seu medi social i familiar no afecta
únicament aquest condemnat, sinó que és general, afecta i
transcendeix a aquells que són nats i residents a les nostres
illes que han de complir reclusió fora d'aquestes illes. No
només són allunyats del seu medi natural, amb tot el que
açò comporta de dificultar  la pràctica de reinserció, sinó
que també (...) una altra vegada la insularitat, representa un
cost addicional per a familiars i medi social que els vol
visitar o mantenir-hi una relació. Per tant, a les Illes Balears
és més important, si cap, aquest allunyament. Hem de tenir
en compte que la separació dels presos de la seva família i
de l'àmbit social és un element que actua, creim,
negativament sobre les polítiques de reinserció. En general,
els presos no pertanyen a famílies benestants, sinó que
pertanyen freqüentment a famílies i col•lectius socials que
ja pateixen difícils situacions econòmiques i socials, i
aquesta realitat fa que quan una persona es desplaça a
complir condemna fora, es provoqui la ruptura de la relació
afectiva i social i que s'agreugein les condicions amb les
quals es plantegi la recuperació de les persones per part de
la societat de què formen part.
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Quan Unió Mallorquina plantejava aquesta proposta davant
el Parlament, a Menorca es desenvolupava un altre debat,
també interessant, és el debat de les persones, de les
repercussions, de la falta d'instal•lacions penitenciàries a la
nostra illa, n'hi ha a Mallorca i n'hi ha a Eivissa, i aquesta falta
té efectes negatius sobre la política de reinserció i relació, no ja
amb els presos condemnats a penes altes, que podria ser el
motiu d'aquesta proposta, sinó amb els que estan en situació
preventiva, fixin-s'hi, presos només en situació preventiva, que
podrien complir penes de reclusió de cap de setmana o a través
de treballs comunitaris. Vull dir que aquest dèficit que unió
Mallorquina contempla per a les Illes Balears respecte de la
península, a Menorca encara és més greu, i sembla que hem
entrat ara en una via de solució, sembla que hem entrat en
aquesta via, encara que no hagi traspassat, aquesta solució,
l'àmbit de les promeses, de les declaracions formals, però no
documentades en els pressupostos generals de l'Estat per a
1998, no sabem que hi hagi cap partida per crear una
instal•lació penitenciària a Menorca.

La lectura d'aquesta proposició m'ha fet recordar una altra
qüestió, que és el fet de la manca de competències de la
Comunitat Autònoma en matèria de política penitenciària.
Espanya compta amb un sistema penitenciari combinat, amb
competències autonòmiques i centrals, en la matèria. La
Constitució Espanyola estableix que la legislació penitenciària
és competència exclusiva de l'Estat però no, en canvi,
l'execució i la gestió de l'activitat penitenciària, article 149.2.6
de la Constitució. Açò no obstant, només el país basc,
Catalunya, Andalusia i Navarra, en els seus propis estatuts
d'autonomia, hi contemplen la possibilitat d'exercir aquestes
competències. Aquesta possibilitat,  simplement
descentralitzadora, es troba molt condicionada per la vinculació
de l'activitat penitenciària a la pròpia jurisdicció i, lògicament,
a la legislació estatal. Fins ara, només Catalunya ha rebut les
competències penitenciàries, i va ser l'any 1983; concretament,
hi van ser transferides les funcions de direcció, organització i
inspecció de les institucions i instal•lacions penitenciàries
radicades a Catalunya. En aquest sentit, aquesta experiència ha
estat considerada globalment positiva, s'han construït nous
centres, alguns dels quals fins i tot de caràcter experimental,
s'han obert alguns centres assistencials i de formació per als
funcionaris, decisions que, en certa mesura, posen en qüestió la
política del Govern espanyol en els darrers anys, macropresons
tallades pel mateix patró, de les quals la de Palma és una
mostra. Des d'Esquerra Unida vam pensar esmenar aquesta
proposició no de llei per incorporar-hi la qüestió competencial,
que creim que és de més importància i de més calat, la
possibilitat de tenir aquestes competències en gestió
penitenciària. Com que estava en marxa la ponència de reforma
de l'Estatut d'Autonomia, vam trobar que deixaríem fer a la
ponència el seu treball i que, en tot cas, segons els resultats,
tenir una iniciativa o una altra.

Esquerra Unida manifesta el seu vot favorable a l'esperit
del punt u de la proposició, que és com un aclariment, i hi
afegim que hem de recordar que l'article 25.2 de la nostra
Constitució assenyala que les penes privatives de llibertat i
les mesures de seguretat estaran orientades cap a la
reeducació i reinserció social. El nou Codi Penal ha avançat
en la substitució de les penes d'execució de penes clàssiques
per altres que ofereixen uns majors marges de mesures
individualitzadores de caràcter subjectiu i que permeten
adaptar l'execució a treballs comunitaris, règims,
tractaments, l'execució a les necessitats resocialitzadores
dels penats. L'actual procés general, com ja hem dit abans,
d'implantacions de grans centres penitenciaris polivalent pot
ser bo des del punt de vista econòmic, pot ser bo des del
punt de vista econòmic, però no és bo des d'una perspectiva
de polítiques de reinserció, la macropresó de Palma no
afavorirà polítiques de reinserció; encara que duguem els
presos de fora a Palma, no ajudarem gaire aquestes
polítiques de reinserció. Els macropestabliments com el de
Palma, al qual aniran a parar la majoria de presos que ara
compleixen penes a centres de la península o a Canàries,
acaben homogeneïtzant les peculiaritats de cada règim de
condemna i afavoreixen una execució estandaritzada,
contrària al principi de diversitat que hem d'intentar
defensar.

Esquerra Unida també votarà a favor del punt número
dos, que és elaborar un pla d'apropament per part del
Govern espanyol. Sens dubte, la prompta posada en
funcionament d'aquesta macropresó a Palma ho farà
possible. La proposta no és tancada, és oberta, i, per tant, es
podrà contemplar la particularitat de cada penat. És
important que tinguem en compte cada persona privada de
llibertat en particular. Casos, Sra. Maria Antònia, com els
dels residents que tenen la seva família a la península, que,
a la millor, per a aquests residents, és important complir
penes a la península perquè el seu àmbit familiar és allà;
casos que poden trobar també allà un medi més idoni,
social; casos com els de penes que obliguen a uns
tractaments que no es puguin oferir aquí; casos com els de
persones de ciutadania balear, com diu el punt número tres
de la proposta perquè escullin lliurement el lloc on troben
que poden complir la condemna. Qüestions que no deixa
aclarides en els punts números dos i tres però que creim
que, com que estan oberts, també s'hi podrien introduir.
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Jo no sé quin nombre hi ha de penats ciutadans balears que
compleixen condemna fora de Mallorca o d'Eivissa, no conec
aquest nombre. Em vaig preocupar per saber quin és el nombre
de menorquins que compleixen penes fora de Menorca, i l'hi
diré, 30, en fa tres mesos, açò barata, 30 a Mallorca, ja hi ha
una distància, i uns altres 30 a Daroca, La Corunya, Càceres,
Tenerife, Granada, Valladolid, aquí hi ha centres on
compleixen penes menorquins. En aquest sentit, en la mesura
que sigui possible, el Parlament balear hauria de pressionar el
Govern espanyol per fer possible l'aproximació d'aquests
presos. Els menorquins acabaran a un macropresó a Palma,
cosa que no afavoreix la reinserció, afavoreix la proximitat
social i familiar, però no ajuda a la reinserció, una macropresó,
acabaran a Palma, no arribaran a Menorca, tal vegada una
passeta més s'hauria d'intentar en aquest sentit a la seva
proposta i no quedar-se només amb Mallorca o Eivissa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.
Munar, desgraciadament, la violació dels drets humans és una
constant encara massa arrelada en els nostres dies. La
Declaració universal de drets humans és a  la vegada acceptada
per tothom però massa sovint, incomplida, per això, és
important i necessari que una vegada més aquest parlament es
pronunciï a favor del respecte dels drets humans. Aquesta
moció d'avui, o aquesta proposició no de llei d'avui, encara que
no sigui perfecta, té aquesta condició de poder-nos pronunciar
a favor d'aquests drets humans.

La proposició no de llei que ens presenta Unió Mallorquina
ens recorda aquests drets també que també tenen les persones
que compleixen condemnes als centres penitenciaris. Si la
privació de llibertat com a forma de pagament d'un mal comès
contra la societat és avui l'eix dels actuals sistemes penals, és
important que el Parlament de les Illes Balears entri a debatre
fets que poden millorar el sistema penitenciari, com creim que
intenta aconseguir el Grup d'Unió Mallorquina amb aquesta
proposició no de llei.

No existeix en l'actualitat cap estat que es consideri
democràtic que no invoqui al seu favor els drets humans, a
pesar de trobar-se amb grups terroristes que, en exaltació
d'aquests drets humans, practiquen una realitat absolutament
inhumana i arriben fins i tot a l'assassinat. Això no ens ha de fer
perdre en cap cas el control democràtic que sempre hem
d'exigir per tal de poder donar una resposta a tots aquells que no
creuen en la convivència pacífica de tots els ciutadans. La
defensa i respecte dels drets humans, les minories racionals,
culturals, religioses es poden i s'han de defensar respectant els
valors democràtics, el respecte per la vida humana, per la llei
i per l'estat de dret. En els sistemes democràtics, s'hi contempla
el condemnat com una persona factible de ser corregida i
reincorporada a la societat; l'objectiu d'aquest sistema
democràtic ha de ser la reinserció social.

Per tot això, el Grup Nacionalista-PSM creu que el tema
penitenciari és un assumpte molt seriós que ens hauria de
preocupar a tots. Si la institució repressiva que és la pressió
s'ha de mantenir per la seva finalitat essencial, que és la
privació de la llibertat, no vol dir això que renunciem a
pensar i a plantejar sistemes alternatius que facin possible
aquesta reinserció social i la desaparició de bandes armades.

El Grup Nacionalista-PSM creu que existeixen
alternatives a les presons, però aquest no és el debat d'avui
i, per això, no hi entrarem a fons. De totes formes, sí que
volem dir que els centres penitenciaris són massa vegades
mons incompresos per la nostra societat, que arriba a
entendre aquests centres com a escoles de delinqüència o
d'iniciació a la delinqüència, cosa que no fa cap favor a
aquesta reinserció social tant desitjada. Per altra part,
totalment errònia, si no es tenen en compte factors
psicològics, la subcultura, la pobresa, les drogues, les
modes, tantes altres influències que condiciones i
determinen els delictes o actes contraris a les normes
establertes per la societat a la qual es pertany. L'acció de la
societat culmina amb el càstig que segons la llei i la
sentència dels tribunals mereix. Aquest càstig es porta a
terme la majoria de vegades a les institucions penitenciàries,
hi ha el perill, però, d'entrar dins una organització que
exclou l'individu de la societat i el fica dins un món aïllat
del qual no es pot esperar cap canvi ni cap possibilitat de
reinserció o de reintegració a la societat. La presó no es pot
convertir en una font creadora d'allò mateix que pretén
combatre, el que cal fer és intensificar, promoure, ampliar
i fer eficaces les institucions de reeducació. La finalitat de
tota tasca de reeducació hauria de ser ajudar els presos a
comprendre els mecanismes que els han portat a la seva
situació actual i proporcionar-los els elements necessaris per
poder ser realment el protagonista de la seva pròpia vida i
poder estar contents amb la seva família i els seus vincles
socials. En teoria, l'objectiu de les institucions penals és
prevenir el delicte i readaptar els presos; en la pràctica, hi ha
el perill que serveixin únicament per custodiar-los i retenir-
los per tal de garantir llur allunyament de la societat que els
ha sancionat.

És evident que el règim de les institucions penitenciàries
que tenim actualment no és perfecte, i molt manco quan
s'afavoreix moltes vegades la reincidència. És evident també
que a les presons de l'Estat espanyol es troben un gran
nombre de presos preventius. Hi ha per estar preocupats i no
poder ser gaire optimistes quan una gran part dels presos
estan pendents encara avui de judici. La justícia continua
sent massa lenta, això fa també que el nombre de presos
sigui el més elevat d'Europa, cosa que incompleix l'article
24.2 de la Constitució, que ve a dir clarament que una
justícia lenta acaba per convertir-se en una injustícia. Estar
privat de la llibertat a un centre penitenciari no pot
significar en cap cas la privació dels altres drets humans. El
respecte a la persona, la comunicació amb els seus familiars
i amics i tants altres drets s'han de respectar i cuidar si
volem, com ho vol el Grup Nacionalista-PSM, capgirar els
resultats negatius que es donen als centres penitenciaris.
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Per això, votarem avui a favor d'aquesta proposició no de
llei del Grup d'Unió Mallorquina, entenent que amb aquests tres
punts es pot millorar aquesta reinserció social que desitjam.
Com he dit, entenem també que la proposició no és perfecta i
que hauria d'abraçar moltes altres coses, però en aquest moment
consideram oportú, com dic, reivindicar una vegada més els
drets humans en aquest parlament i, de qualque manera, donar
suport a aquesta proposició no de llei. Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Trataré de compensar la presencia
de los escasos diputados que hay en la cámara con mi brevedad,
al tiempo que agradezco también la colaboración de la prensa
escrita, que ayuda a la permanencia en estos escaños.

Comenzaré diciendo que se nos presenta por parte del
Grupo Mixto una proposición no de ley redactada con
indudable o innegable habilidad pero con discutible fortuna. La
finalidad de esta proposición no de ley es conseguir que los
presos condenados por los llamados delitos de terrorismo, si se
me permite la expresión, tan afortunada desde el punto de vista
técnico, y que cumplen condena fuera del país vasco, a
consecuencia de una determinada política penitenciaria de
dispersión de los mismos, sean reconcentrados en cárceles de
Euskadi. hablo de concentración, o de reconcentración, porque
teniendo en cuenta el número de cárceles existentes en Euskadi
y el número de presos a que afectaría la medida, es obvio que
existiría una concentración de los mismos. Para plantear este
objetivo, la proposición no de ley busca la autoridad de las
recomendaciones del Comité para la prevención de la tortura
del Consejo de Europa, que aboga porque la población
penitenciaria cumpla sus pena, textualmente, en la región donde
tiene su familia y sus vínculos sociales, con lo cual el grupo
parlamentario al cual represento está plenamente de acuerdo.

Partiendo de ese principio, la proposición no de ley
desciende a continuación a una decisión del Parlamento vasco
al respecto, por la que se acuerda que se haga un plan de
acercamiento, y también cito textualmente, las personas de
ciudadanía vasca, exclusivamente, privadas de libertad a
centros penitenciarios a la distancia más cercana de su
domicilio habitual. de esa manera, el Parlamento vasco se
separa de las recomendaciones del Consejo de Europa,
limitando la posibilidad de acercamiento a las personas que
dispongan de la ciudadanía vasca con respecto a la más amplia
definición hecha por el organismo europeo referida a la región
donde tienen sus¡ familia y sus vínculos sociales, de modo que
si una persona tiene sus vínculos sociales y familia en el país
vasco pero carece de la ciudadanía vasca, en ese caso, quedaría
apartado de esta norma que se pretende aprobar sin mayor
justificación, piénsese, por ejemplo, en un ciudadano
comunitario residente en el país vasco. He destacado esta
circunstancia para evidenciar que el destino de la propuesta
aprobada por el Parlamento vasco está pensando en un
colectivo muy específico, aunque la descripción de la medida
tenga cierta generalidad, tenga cierta generalidad y, en el caso
nuestro, en este parlamento se no s presenta con un cierto
aditivo referido a Baleares que pretende reforzar moralmente el
primer apartado.

¿Qué es lo que opina mi grupo respecto a esta
proposición?

Por lo que respecta a la concentración de presos por
delito de terrorismo en cárceles del país vasco, considerando
que dicha decisión pertenece al ámbito de la política
antiterrorista, creemos que tal política no debe ser objeto de
debates que sirvan para mostrar una desunión real o
aparente de las fuerzas democráticas,por ello, las decisiones
que deben tomar tales fuerzas deben llevarse a cabo en el
ámbito del Pacto de Ajuria Enea o en el Pacto de Madrid, no
en debates en cada uno de los parlamentos autonómicos. Por
ello, nuestra postura será la de abstención, pero no por
indiferencia ante el problema, como ya se ha dicho, o
porque nos dé lo mismo el resultado de la votación, sino
porque consideramos que éste no es el ámbito en que se
deben tomar semejantes acuerdos.

Por lo que respecta a los apartados referidos a Baleares,
el primero de ellos, que prevé de algún modo la salida de los
reclusos que están en centros de Baleares que pertenecen a
otras comunidades autónomas, también será una postura de
abstención por lo que pueda afectar a la política
antiterrorista en el mismo sentido y por los mismos
fundamentos que hemos dicho con anterioridad, es decir, si
existen presos de ETA que están cumpliendo condena en
nuestras cárceles, pues corresponde al Pacto de Ajuria Enea
o al Pacto de Madrid tomar decisiones al respecto.

Por lo que corresponde al tercer punto, votaremos a
favor porque con su espíritu estamos de acuerdo, con su
espíritu y de forma general, puesto que el tercer apartado,
que prevé el acercamiento de presos con ciudadanía balear
a las cárceles de nuestra comunidad autónoma, creemos que
es superfluo, porque de la simple aplicación de la Ley
penitenciaria ya se deriva esto. La Ley penitenciaria tiene
unos criterios bastante restrictivos que obligan a seguir una
política de estas características, y creemos que es
técnicamente más perfecta que esta proposición.

Técnicamente, decimos que tampoco consideramos que
sea correcta, por lo menos al cien por cien, puesto que hay
una serie de justificadas restricciones en el ámbito de
aplicación, porque solamente se pretende que se aplique a
ciudadanos de Baleares, a gente con ciudadanía balear.
Según el artículo sexto de nuestro estatuto de autonomía,
quedan fuera los comunitarios residentes en nuestra
comunidad, donde tienen sus vínculos sociales y familiares,
que es lo que exige el Comité para la prevención de la
tortura del Consejo Europeo; entonces, no consideramos que
tendrían que quedarse fuera pero, no obstante, insisto que
votaremos a favor.
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Y por último votamos a favor, aunque en la práctica, en
estos momentos, resulta imposible ese acercamiento por la
situación de saturación que tienen los actuales establecimientos
penitenciarios, que hace que la población reclusa en la cárcel de
Palma, en concreto, porque nos resulta quizás más conocida y
más llamativa, está en una situación penosa, con unas cifras que
triplican lo que debe de ser la población aconsejable, y en esas
circunstancias no parece muy conveniente que se produzca un
acercamiento masivo, mientras no haya garantizadas unas
condiciones de vida o de permanencia, por lo menos, dignas.
No obstante, pese a todos estos problemas técnicos,
considerando que el espíritu está bien encaminado y, a fin de
cuentas, recogida la Ley penitenciaria, sobre este último punto
votaremos a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular, Sra. Ferrando, té la paraula.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputades i senyors diputats.
Per fixar la posició del Grup Parlamentari Popular respecte
d'aquesta proposició no de llei presentada pel Grup Mixt,
m'bhan de permetre que faci, maldament que sigui un poc
extensa, un poc quina és l'anàlisi de la regulació d'aquesta
matèria en el nostre ordenament jurídic.

Bàsicament, el sistema penitenciari està regulat per la Llei
general penitenciària i pel reglament que la desenvolupa, de
recent aprovació, que és el Reial Decret 190/96, de 9 de febrer.
Aquesta Llei general penitenciària, que, per cert, va ser una de
les primeres que es va aprovar després de l'entrada en vigor de
la nostra constitució, és una llei que va rebre un gran suport
parlamentari i que és la que informa dels principis del sistema
penitenciari de l'Espanya constitucional i concreta els drets i les
garanties i deures dels reclusos. Per cert, he oblidat la dificultat
que suposa regular aquesta matèria, perquè tots hem de ser
conscients que les presons són un mal necessari i que la
reclusió d'una persona a un centre penitenciari origina una
relació específica de subjecció on es conjuguen una sèrie de
drets i deures entre l'Administració i el reclús. Hem de dir que
aquesta llei ha rebut una gran valoració per part de molts
d'autors que l'han considerada com un text normatiu modèlic al
llarg de tota la regulació penitenciària. Ho posa de manifest el
fet que ha estat una llei que ha estat molt poc modificada des de
la seva aprovació i que sempre el Tribunal Constitucional, quan
s'hi ha fet referència, mai no ha qüestionat la seva
constitucionalitat ni la de les previsions que incorporen.

Crec que és fonamental deixar això per dit perquè en
aquesta cambra, per l'aportació dels altres grups
parlamentaris, s'ha parlat d'una certa vulneració dels drets
humans que crec que és important que tenguem en compte
i no traslladar aquest debat a la vulneració dels drets
humans quan tenim un text legal que, com he dit, el
Tribunal Constitucional ha valorat, fins i tot, positivament.

Com regula aquesta llei general penitenciària la reclusió
de les persones dins un centre penitenciari? La Llei recull el
principi fonamental recollit a l'article 25 de la Constitució,
i és que les mesures privatives de llibertat i les mesures de
seguretat han d'estar orientades a la reeducació i a la
reinserció social; així ho recull l'article 1 de la Llei quan diu
que "las instituciones penitenciarias reguladas en la presente
ley tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción
social de los sentenciados a penas y medidas penales
privativas de libertad", aquest és el fonament bàsic al qual
s'ha de dirigir tot, regulat també amb el principi de legalitat.

Com es produeix, llavors, la integració d'una persona
dins un centre penitenciari? Primerament hi ha un principi
bàsic i, si aquí hem reclamat el Comitè per a la prevenció de
la tortura, és molt important tenir en compte les regles
mínimes per al tractament dels reclusos de les Nacions
Unides, que ha estat la normativa bàsica en què es va
inspirar la Llei general penitenciària, que diu que, primer de
tot, hi ha d'haver una separació entre els presos, entre les
persones recloses en un centre penitenciari, que tendrà en
compte el sexe, l'edat, els antecedents i, sobretot, respecte
als penats, les exigències de tractament, i és perquè la nostra
llei general penitenciària recull, com a principi fonamental,
el principi d'individualització científica en l'execució del
tractament penitenciari, és a dir, que si hem d'aconseguir el
principi de reinserció i resocialització de les persones que
estan dins un centre penitenciari, el que hem de fer,
bàsicament, és donar-los un tractament individualitzat
segons les seves característiques. Això què suposa?, que
s'ha de fer una classificació dels presos segons les seves
circumstàncies. Llavors aquesta classificació i aquesta
execució del programa individualitzat per a cada pres, és la
que determinarà quin ha de ser el destí del pres, i ho diu
l'article 81 del Reglament: "La ejecución del programa
individualizado del tratamiento determinará el destino
concreto del interno tomando en consideración las
posibilidades de vinculación familiar y su posible repercusión
en él". És a dir, que el principi fonamental bàsic és el
principi d'individualització del tractament, i segons aquest
principi d'individualització del tractament es destinarà  un
pres o un altre a un centre penitenciari per tal d'aconseguir
la reinserció, és a dir, que no hi ha una dispersió
generalitzada dels presos d'un lloc a l'altre, sinó que sempre
es determina el lloc a on s'ha de complir segons el
tractament que s'hagi proposat a aquella persona, i aquest
tractament s'estableix a proposta de la junta de tractament
de les presons, és a dir, que es fonamenten, bàsicament, les
destinacions i els trasllats, a través d'uns informes de les
juntes de tractament.
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Què he volgut dir amb això?, perquè sembla que no s'entén
molt bé a on vull anar a parar, i és que no hi ha, com s'ha dit
aquí, no existeix un trasllat i una determinació d'una persona
que està en un centre penitenciari d'una manera discrecional i
vulnerant els drets humans, sinó que sempre es fa en base a uns
informes que són els que dóna la junta de tractament. Sempre
amb el suport d'aquests informes es determinarà quin ha de ser
el lloc, i aquest lloc tendrà en compte tots aquests principis
bàsics i fonamentals que tant les regles de Nacions Unides com
la Llei general penitenciària determinen. Per tant, nosaltres no
podrem donar suport a aquesta proposició no de llei perquè han
donat per suposat que els trasllats de les persones que han
d'estar en un centre penitenciari es produeixen d'una manera
totalment aleatòria i discrecional, però van fonamentats en
aquests informes de les juntes de tractament i de les adopcions
que prenguin els centres penitenciaris, que determinaran els
llocs a on s'ha de complir.

És que, a més, fins i tot aquestes avaluacions es fan cada sis
mesos; poden llegir, tant a la llei com al reglament, quan diu
"cada seis meses, como máximo, los internos deberán ser
estudiados individualmente para reconsiderar su anterior
clasificación, tomándose la decisión que corresponda. La
evolución en el tratamiento determinará una nueva clasifición del
interno con la consiguiente propuesta de traslado al
establecimiento del régimen que corresponda o, dentro del mismo,
pase de una sección a otra de diferente régimen". És a dir, que
per mantenir i assegurar els drets fonamentals de les persones
que estan en un centre penitenciari s'ha d'estar d'acord amb
aquests informes d'avaluació i classificació dels presos i
determinar quin és el centre que millor reunirà les condicions
perquè aquesta persona pugui complir el tractament i, per tant,
reinserir-se i resocialitzar-se a la societat. Aquest és l'objectiu
bàsic i fonamental. En el supòsit que hi hagués qualque
vulneració, com s'ha pogut posar de manifest aquí, que jo no
dubt que potser en qualque cas sigui així, sempre hi ha, i també
ho preveu la Llei general penitenciària i, de fet, se li dóna molta
importància, hi ha la figura del jutge de vigilància penitenciària
que serà el que podrà rebre els informes i les queixes dels
reclusos i podrà veure si realment s'ha complit o no s'ha complit
o s'han vulnerat els drets d'aquestes persones que han de
complir una pena privativa de llibertat en els centres
penitenciaris.

De totes formes també som conscients, i ho ha posat de
manifest el diputat del Partit Socialista, que naturalment el
principi fonamental i bàsic -i nosaltres ho defensarem
sempre- és que, naturalment, -i així ho recull la Llei, és que
la llei ho diu- s'ha de tenir en consideració el vincle familiar
i la seva possible repercussió. Naturalment defensam que el
compliment de les penes privatives de llibertat es puguin
complir, naturalment, a l'entorn familiar d'aquella persona,
però no podem aprovar un pla d'apropament així, posat de
la manera que està prevista en aquesta proposició no de llei,
sense tenir abans els mitjans, com ha dit, i m'estranya que
després voti a favor i és conscient que hi ha unes mancances
d'infraestructura i de dotacions en els nostres centres
penitenciaris, i voti a favor de produir un apropament quan
serà impossible, a causa de les infraestructures que tenim,
poder dur tot aquest tractament individualitzat que
requereixen les persones perquè s'hagin de reinserir. Per
aquest motiu nosaltres no donarem suport a aquesta
proposició no de llei que, per altra part també, i per acabar,
només diria que el que s'ha fet -com també ha dit el diputat
que m'ha precedit- és intentar que una política de dispersió
que es va produir en un moment determinat, en el 87, per a
uns presos concrets ara s'intenti que s'acomodi als presos
normals, quan la meva intervenció ha anat dirigida al fet que
aquí no hi va haver una política de dispersió, sinó que
aquest fet que potser hagin de complir a altres llocs no és
més que l'aplicació de la Llei general penitenciària i, en
qualsevol cas, per la manca d'infraestructures que tenim a la
nostra comunitat autònoma. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica la Sra.
Munar té la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
sempre es fa llarga una intervenció quan un sap que no té
raó; aquest és el cas de la representant del Partit Popular,
que ens ha donat una dissertació sobre la Llei de Règim
Penitenciari i el seu desenvolupament reglamentari. Tant la
Sra. Ferrando com jo mateixa crec que -no sé si sortadament
o desgraciadament- ja fa molts d'anys que vàrem aprovar els
cursos de Dret Penal i no som aquí per lliçons, som aquí per
definir-nos sobre una proposició no de llei d'Unió
Mallorquina en la qual es demana, entre altres coses, que els
nostres presos, que els mallorquins, menorquins, eivissencs
i formenterers que estan en altres comunitats autònomes
puguin venir a la seva respectiva illa pel que significa d'un
tractament més humà cap a ells, pel que significa que els
seus familiars, els seus amics, puguin visitar-los, cosa que
es fa generalment difícil si un no està a la seva pròpia
comunitat i, més difícil encara, si s'està en una comunitat
com la balear, que és una comunitat pluriinsular i, per tant,
que dificulta més aquest apropament. També creim que és
just i necessari que aquells ciutadans d'altres comunitats que
compleixen penitències a la nostra, se'n puguin anar al seu
lloc d'origen. Creim que realment aquesta proposta és justa
i no entenem com el Partit Popular li pot dir que no. 



3552 DIARI DE SESSIONS / Núm. 84 / 21 d'octubre del 1997

Per altra part, li record que el Comitè de prevenció de la
tortura del Consell d'Europa fa esment específic al cas espanyol
i, en el seu paràgraf 220, ens parla d'aquesta situació que es
produeix al nostre estat en general i a la nostra comunitat en
particular i que, per tant, l'hem de resoldre.

Pel que fa al Partit Socialista, li diré que realment hi ha tres
apartats, a la nostra proposta; un que afecta els delinqüents de
terrorisme i que dóna suport al que va ser un acord entre el
Parlament basc i el Govern d'aquest estat i, per una altra part,
no ens ha semblat oportú, si el Parlament basc va fer una
aprovació en concret, que nosaltres rectifiquem aquest
parlament, però si s'hagués de donar suport pel simple fet de fer
una esmena i llevar allò del ciudadano vasco i que fos per a tots
els ciutadans nosaltres no tendríem cap inconvenient. Pel que
fa referència a allò que ha dit dels ciutadans de Balears,
nosaltres entenem que és ciutadà balear tot aquell que té un
veïnatge i que, per tant, qualque cosa s'ha de posar per aclarir
quins són els que puguin demanar estar a la nostra illa, a
Mallorca, Menorca, Eivissa, en un centre penitenciari. Qualque
referència hem de fer perquè si no ens podríem trobar que
tenguéssim sol•licituds de tots aquells que creguessin que
aquests centres penitenciaris eren millors aquí que no a un altre
indret.

Vull agrair al PSM el suport que ens dóna en aquesta
proposició, a més de recollir alguna de les seves suggerències.
Afirmaré que té molta raó quan diu que una justícia lenta
sempre s'acaba convertint en una injustícia, hi estam totalment
d'acord: es produeix a la nostra comunitat aquesta injustícia per
la lentitud de la justícia i, a més, si afegim uns centres
penitenciaris que, com el nostre, no estan avui per avui en
condicions, aquesta injustícia és encara més important. Creim
també, com vostès, que és important que hi hagi alternatives al
sistema penitenciari, que ha de ser tan sols un mal necessari i
els agraïm les seves suggerències i el seu suport.

El mateix a Esquerra Unida amb qui em disculp perquè,
realment, la meva intervenció està basada, lògicament, en les
necessitats de l'illa de Mallorca i amb el nostres presos.
Desconeixia les dades de Menorca i agraesc les que vostè en ha
facilitat; també li agraïm el suport que dóna a aquesta
proposició no de llei d'Unió Mallorquina.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Diéguez, vol tornar a
intervenir? Sra. Margalida Ferrando?

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc diré a la Sra. Munar
que he hagut de fer tota aquesta intervenció sobre la Llei
general penitenciària i el Reglament perquè realment em
donava la sensació, no dubt de vostè però la persona, tal
vegada, que li va preparar que realment desconeixia totalment
la normativa sobre aquest tema quan vaig llegir aquesta
proposició no de llei. Per aquest motiu m'he hagut de veure
obligada a fer tota aquesta intervenció llarga i embullada -ho
reconec- per a les persones a qui no agrada aquest tema sobre
quina és la regulació del sistema penitenciari.

Quant a la política que vostè diu, nosaltres no és que
estiguem en contra del fet que hi hagi una política
d'apropament i que les persones que hagin de complir una
pena privativa de llibertat ho puguin fer a la nostra
comunitat autònoma; estam totalment d'acord, el que passa
és que no podem aprovar una llei d'apropament tal com ve
redactada perquè, com li dic, el sistema per regular a on ha
de complir ve per la Llei general penitenciària, i aquesta és
la que estableix i aquesta és la que garantirà els drets i els
deures de les persones recluses.

Nosaltres consideram que ha de ser el principi de
tractament individualitzat el que garantirà la reinserció i la
resocialització de les persones que han de complir una pena
privativa de llibertat, i li he dit que una política
d'apropament massiva com la que vostè proposa sense haver
pres les mesures corresponents de tenir unes infraestructures
i dotacions, és clar que el comitè contra les tortures ho ha
fet, però ho ha fet a partir dels presos d'ETA, amb els quals
sí que hi va haver una política de dispersió l'any 87, però no
per als presos que es denominen comuns perquè no existeix
aquesta política de dispersió, no ha existit, ha estat en
aplicació de la Llei general penitenciària. Per altra part li he
de dir que aquesta política vostè ha dit que el comitè de les
tortures ha fet referència a la política espanyola, però també
la Comissió de drets humans de les Nacions Unides ha
rebutjat les denúncies que es feren contra Espanya per
aquest motiu, també crec que dir-ho aquí és necessari.

I quant al fet, per exemple, del compliment dels plans
d'apropament, és cert, com ha dit el Sr. Portella, que aquesta
proposició venia un poc tard; és cert que, per part del País
Basc es va adoptar una proposició que deia que es faria un
pla d'apropament, però el no compliment, i ens referim al
País Basc, que crec que no és pot traslladar, però aquest pla
d'apropament no s'ha pogut complir no només pel Govern;
llegesc d'un diari del dimecres dia 17 de setembre del 97:
"Los partidos de la Mesa de Ajuria Enea decidieron ayer
mantener reuniones fuera de la ponencia parlamentaria que
elaboró el plan de acercamiento de presos para tratar de
aunar posiciones; PNV, Eusko Alkartasuna y Izquierda Unida
han congelado, de momento, las gestiones de las ponencias",
és a dir, que els mateixos partits que varen proposar elaborar
aquest pla d'apropament són els mateixos que ara, el 17 de
setembre, han decidido congelar las gestiones. Per tant, Sra.
Munar, no crec que sigui tan meravellós l'apropament, ni
que vulneri tant els drets com vostè ha dit el tema de la
política penitenciària que es du a terme actualment. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat passam a la votació. Em
demanen votació separada. Sr. Diéguez, votació separada, no?

Passam a votar el primer punt de la Proposició no de llei.

Senyores i senyors diputats que votin a favor del primer
punt de la Proposició no de llei, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 12; en contra, 31; abstencions, 15. Queda
rebutjat el punt primer de la Proposició no de llei.

Votarem el punt segon; o ha de ser conjuntament el segon
i el tercer, Sr. Diéguez? Separadament els punts dos i tres. Punt
número dos.

Vots a favor, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 12; en contra, 31; abstencions, 15. Queda
rebutjat el punt número 2.

Punt número 3 de la Proposició no de llei.

Vots a favor, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjat el punt número 3 i, per tant, tota la Proposició no de
llei.

III.- Debat de presa en consideració de la proposició de llei
RGE núm. 2088/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa a llei de foment de la pau.

Passam al darrer punt de l'ordre del dia, debat de presa en
consideració de la Proposició de llei del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears relativa a Llei de foment
de la pau. Per defensar-la té la paraula el Sr. Portella.

Guardin silenci, per favor. Sr. Diputat, té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Els presentam avui, en nom del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, una proposició de llei
de foment de la pau. És una proposta que té una història, té
els seus orígens en una idea del diputat al Parlament de
Catalunya Ignaci Riera que ja presentà el Grup d'Iniciativa
i després Iniciativa-Els Verds i que esperam que obtengui
aquí una consideració per part d'aquesta cambra. La
proposta mare d'aquesta és a la vegada filla d'una altra, una
llei en vigor, aprovada a la regió autònoma del Veneto, a
Itàlia, aprovada en vigor.

Al Parlament català la iniciativa va sortir i va tenir,
també, una història molt particular: presentada per primera
vegada el 1991, la Mesa del Parlament de Catalunya acordà
per majoria la seva no acceptació a tràmit tot al•legant
incapacitat competencial i que el text llavors presentat no
complia els requisits legals. Davant açò, Iniciativa per
Catalunya acudí al Tribunal Constitucional i, al cap de tres
anys, aquest va emetre sentència en la qual es declarava la
nul•litat de l'acord pres per la Mesa del Parlament català
considerant que les comunitats autònomes podien tractar
aquestes qüestions i legislar en aquesta matèria. Ignaci
Riera em contava que el motiu de la presentació l'any 1991
d'una iniciativa com aquesta havia estat la reacció davant la
guerra en el Golf Pèrsic, i em contava que el 1995, quan es
va tornar a presentar en el Parlament de Catalunya,
coincidia amb la preocupació generalitzada a Europa per la
guerra de Bòsnia-Herzegovina. 

Ara, quan la veim aquí, avui, ens pot fer recordar recents
fets al Congo, la guerra civil oculta a Alger i trobaríem
exemples a batzer. Sempre, en tot moment, la nostra
quotidianitat es troba acompanyada per l'esclat i
desenvolupament de qualque guerra regional, sovint
localitzada a l'extraradi del món feliç que deia Huxley.
Nosaltres, residents en ciutats en què els conflictes no són
virulents en la seva expressió de guerra, vivim aquestes
guerres exteriors amb més o manco preocupació però com
a una cosa substancial a l'ordre mundial establert després de
la Guerra Mundial. De llavors ençà, mentre ha perdurat una
llarga època de pau a Europa amb excepcions dramàtiques
com la de l'ex-Iugoslàvia, es compten a cents les guerres
hagudes en el món. En el nostre avui, en el qual els grans
mitjans de masses han convertit el món en aquest llogaret
global que preveia McLuhan, les notícies dels conflictes
puntuals i les imatges de misèria que ocasionen formen part
de la nostra dieta diària d'horror i esdevenen costum com els
morts a la carretera, els estralls de la droga o la sinistralitat
laboral. Aquesta presència pròxima, en tost de fer-nos més
sensibles al dolor per compartir-lo, sembla que ens
immunitza davant una normalitat de la qual som
espectadors. 
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Tots acceptam la Declaració dels Drets Humans com a una
espècie de codi d'obligat compliment. Un dels principis
fonamentals d'aquests drets universals és el de la llibertat, i
l'exercici de les llibertats només és possible quan la pau és
present. Així ho recorda l'article 28 de la declaració aprovada
per les Nacions Unides l'any 48, que aviat complirà anys: "Tota
persona té dret que regni, en el medi social i en l'internacional,
un ordre que permeti assolir amb plena eficàcia els drets i
llibertats anunciats en aquesta declaració", declaració que en el
seu preàmbul afirma: "Del desconeixement i menyspreu dels
drets humans s'han derivat actes de barbàrie que revolten la
consciència de la Humanitat".

Ara bé, la pau és un bé que només adquireix plenitud quan
és universal. Hi ha, en el context internacional actual, factors
diversos que atempten contra la pau: l'estratègia de la tensió i
les diverses violències no deixen d'augmentar en un món
perillosament sobrearmat i subalimentat. La producció i
comercialització d'armament genera negocis d'una importància
econòmica creixent; la desigualtat estimula fanatismes; la lluita
per extreure i per explotar matèries primeres, que es troben
principalment a les àrees menys desenvolupades i vulnerables
del planeta, justifica tota casta d'abusos i condemna a la
marginació i a la misèria pobles sencers, nacions senceres;
l'explotació laboral a països sense les mínimes llibertats es fa
davant el silenci dels poders econòmics del món perquè són
aquests els principals beneficiaris. 

Massa vegades l'esperit bèl•lic, la solució(?) armada, la
confrontació, s'instal•len dins la societat, cada vegada més
competitiva, menys solidària, més fanatitzada, manco
civilitzada, més destructiva, menys sensible cap els col•lectius
marginats en massa de les riqueses, del desenvolupament del
planeta, i nosaltres hem de saber, com deia Jean Chevalier des
de la Unesco, que la construcció de la pau és una obra de llarga
durada, que exigeix molta intel•ligència, coratge i perseverança.
La pau no neix únicament d'un tractat ni d'una declaració,
encara que sigui universal, ni d'una organització, encara que
sigui intergovernamental i mundial, és qüestió de temps i de
paciència, certament, però, sobretot, de voluntat i de progrés de
les consciències. No ens podem abstenir-nos, creim, del deure
de la pau perquè visquem en una societat en pau i convivència,
hem de veure la pau com el bon funcionament del cos d'una
persona: s'ha d'assegurar contínuament i s'ha de refer cada dia,
i avui la pau és més difícil d'assolir perquè ha de prendre una
dimensió planetària. De fet, les guerres exteriors, locals, són
quasi sempre guerra d'imposició entre grans potències;
sorgeixen com a erupcions limitades de conflictes més extensos
però dissimulats. Les pretensions reals d'aquests conflictes no
coneixen cap límit. Aquests conflictes a escala mundial, més o
manco amagats, són els que hem de descobrir, resoldre i
desarmar.

L'aproximació aprofundida i global d'una pau vertadera,
que avui només pot ser mundial, exigeix prendre en
consideració tots els elements que constitueixen la societat
del nostre temps i que s'entramalien en un vast conjunt
d'interferències. Aquest conjunt sempre corre el risc de ser
totalment sacsejat per l'explosió d'un sol dels seus
components. Des d'aquesta visió global, la pau apareixerà
com el fruit d'un repartiment equilibrat de tots els béns
produïts per l'associació de la naturalesa i els homes, i hem
de pensar que la intervenció de les persones en la vida és
teixida de seny i de racionalitat, de veritat i perjudicis,
també, de saviesa i d'ignorància, de por i d'apasionament i
açò influeix, però com deia Hegel, la veritat de la intenció
es troba en l'acció, que fa possible la veritat d'una intenció.
Aquí ens hem de plantejar què podem fer amb les nostres
capacitats, a les Illes Balears, amb les possibilitats que ens
atorga l'Estatut, per contribuir a crear una cultura de pau,
per fer coneixedor que la pau ha de ser mundial i, per tant,
des d'un territori com el nostre també podem actuar. 

Amb aquest projecte de llei que presentam al Parlament
perquè el prengui en consideració, després pot ser baratat,
corregit, ampliat, disminuït, trastocat en tràmit parlamentari,
creim que podem contribuir a aproximar-nos a cinc
objectius necessaris: primer, contribuir a la reflexió
continuada sobre els problemes del món actual per
promoure el coneixement de la comunitat de destí en un
futur de solidaritat i cooperació; segon, contribuir a crear les
condicions que permetin la més àmplia participació dels
individus i dels grups en la vida de les societats a les quals
pertanyen i en la vida de la comunitat mundial; som aquí
però formam part d'una comunitat mundial. Tercer,
contribuir a reforçar la capacitat d'enfrontament als
problemes, tot afavorint el desenvolupament i
democratització de l'educació i el progrés de les ciències i
assegurant, també, la lliure circulació del saber; també
contribuir a facilitar les evolucions i transicions de tota
comunitat internacional que considera ja necessàries en
esferes en què la convergència de les aspiracions dóna un
ampli consens. I en darrer lloc, suscitar i fomentar la
renovació dels valors dins la perspectiva d'una autèntica
comprensió entre els pobles i fer que, d'aquesta manera,
progressi la causa de la pau i dels drets humans.

Açò són, en grans pinzellades, els cinc objectius, les cinc
finalitats que perseguim amb aquesta proposició de llei.
Creim que és important, des del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, donar a aquesta idea caràcter de llei,
donar-li contingut de llei, importància màxima legislativa
del nostre parlament perquè també contribuiria a fer veure
a la societat la importància que dóna el nostre parlament a
una qüestió com és: què poden fer les Illes Balears, què
podem fer nosaltres, per contribuir, des dels mecanismes i
en la mesura que puguem, a rellançar una idea de treball per
a la pau, de foment de la pau a les Illes Balears?, i en aquest
sentit esperam el suport de tots els grups parlamentaris del
nostre parlament.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Toca el torn d'intervencions
a aquells grups parlamentaris que vulguin manifestar el seu
criteri favorable. Per part del Grup Parlamentari Mixt, Sr.
Balanzat.
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EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
en distintes ocasions aquest parlament ja ha tractat diferents
iniciatives lligades a qüestions que tenen a veure amb la pau o
amb el desequilibri nord-sud. La idea que la cambra
representativa del poble de les Illes s'involucri en la defensa de
l'equitat entre pobles, de la pau i dels drets humans no ens és
nova. Els Verds sempre hem defensat que hi ha una
responsabilitat de totes les institucions, del nivell que siguin, en
les tasques del manteniment de la pau i del redreçament del
desequilibri nord-sud. Des d'aquest punt de vista hem de donar
la benvinguda a la Proposició de llei presentada per Esquerra
Unida. Pensam que aquest text és una bona aproximació a la
resposta a una pregunta que tots ens hauríem de fer i que és
aquesta: què poden fer les nostres institucions en favor de la
pau? Un partit de forta tradició pacifista com és el nostre no pot
més que donar suport a la iniciativa. Confiam que aquesta
cambra tendrà la sensibilitat necessària per actuar en el mateix
sentit de manera que el text sigui admès a tràmit i, més
endavant, per tant, hi podrem fer, Els Verds, algunes
aportacions per millorar aquest text.

Per començar a comentar alguns aspectes concrets de la llei,
voldria assenyalar la importància de l'impuls en l'àmbit del que
s'anomena la investigació per a la pau. El text recull la
col•laboració amb experts i la creació d'un centre per a la pau.
Voldria recordar que aquest és un àmbit d'investigació
essencial, una avantguarda del pensament sobre pau i que
moltes idees que avui són corrents procedeixen d'aquest món.
No fa gaire anys era una extravagància parlar de diplomàcia
preventiva o de la supressió de les mines antipersonals, o de la
responsabilitat de tota la comunitat internacional en la
preservació dels drets humans allà on sigui. Si aquestes idees
avui guanyen terreny és gràcies a un moviment pacifista
intel•lectualment orientat per estudiosos de l'àmbit de la
investigació de la pau. Les Illes podrien aportar experiència a
aquest camp de treball, recordaré que hi ha iniciatives
ciutadanes a Mallorca concretament que han fet feina molt bé
amb l'observació directa de conflictes i la resolució diplomàtica
de conflictes en relació amb les zones dels Grans Llacs
africans; també vull recordar la tasca de seguiment del conflicte
saharià dut a terme per iniciatives socials de les Illes i que ja ha
trobat ressò en aquest parlament.

No partim de zero, per tant a l'hora d'establir quines
contribucions podríem fer des d'aquí a la tasca internacional de
vigilància de la pau i dels drets humans. Podríem acabar el
quadre recordant que la guerra no és sempre a milers de
quilòmetres i que si miram cap al sud ens bastarà mitja hora
d'avió per trobar-la. 

Potser trobam a faltar a la proposta un major èmfasi en
la idea de partir del que ja es fa des de la societat civil, que
és molt, tal com he exemplificat fa un moment, en la qüestió
d'organitzar activitats per a la formació del voluntariat, que
surt a la proposició que ens ocupa, podem tenir un altre
exemple de participació de les ONG. El Fons mallorquí de
solidaritat i cooperació i un nombrós grup d'entitats
mallorquines o amb implantació a Mallorca ja estan fent
cursos de formació treballant en estreta col•laboració.
Podem dir, de passada, que tant en l'àmbit de la investigació
per la pau com en el de la formació del voluntariat, ens
imposaríem l'exigència d'involucrar la Universitat de les
Illes Balears, respectant l'autonomia universitària, el Govern
està en posició d'estimular la participació d'una institució
que ja ha donat mostres de sensibilitat cap a la qüestió.
Potser falta que hi hagi més consciència que coses com la
investigació per la pau contribuirien tant o més que la
telemàtica a fer de la nostra universitat un centre
d'avanguarda acadèmica.

Pel que fa a la qüestió del material d'educació per la pau,
per l'ensenyament no universitari, podria repetir una mica el
mateix, hi ha molt de material i de molt bona qualitat fet des
de les diverses ONG, i potser és més necessari un impuls a
la coordinació i a la difusió que no a l'elaboració de nou
material, que òbviament no hi serà de més fer una vegada
que s'gafi analitzar què és el que hi ha i què és el que hi
manca.

Respecte de l'anomenat Comitè balear per la pau no hi
seria de més que ja, des de la llei que estableix la seva
creació, es recollís l'exigència de la presència dels grups
ciutadans que treballen en aquest àmbit, potser aquest seria
un ordre adequat per coordinar el treball en favor de la pau
que es fa des d'instàncies diverses com poden ser les
iniciatives ciutadanes, les diferents institucions, alguns fons
insulars de cooperació, Universitat, etc.

Els Verds, ja ho he dit, donarem suport a la proposta i
esperam tenir la possibilitat de fer-hi les nostres aportacions.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, Sr. Orfila, té vostè la
paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
L'objectiu de promoure la pau, exposat al preàmbul
d'aquesta proposició de llei, difícilment podria no ser
compartit per algun dels grups parlamentaris d'aquesta
cambra, és prou clar, per tant, el suport del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM a la proposta, però
permeti'm que la qualifiqui d'oportuna, d'útil i més
necessària que mai en un món en el qual tristament la guerra
continua essent una constant, de vegades a països ben prop
del nostre. 
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I és prou clar que, com afirmen els proposants, massa
vegades la guerra és producte de la injustícia que regna a
moltes parts d'aquest món on vivim. Llegia ahir mateix les
dades facilitades per Càritas a la presentació del seu informe
anual, i són dades realment esgarrifadores: 1.500 milions de
persones tot just sobreviuen i moren enmig de la més estricta
pobresa, unes xifres que creixen, segons el mateix informe, a un
ritme de 80 milions de persones anualment. Res no justifica la
guerra, però m'han de reconèixer que, com a mínim, l'expliquen
realitats com la que ens diu que 45 milions de persones i
especialment fillets moren anualment a conseqüència de la
desnutrició. És per açò que el compromís amb la pau passa per
un ineludible compromís contra la injustícia, contra la fam i les
malalties que assolen una bona part d'aquesta aldea global que
és la Terra.

Aprovar una llei de foment de la pau és, per tant, sinònim
d'aprovar un compromís, una obligació d'assumir de manera
molt més activa els objectius de la lluita contra la injustícia i les
desigualtats profundes que són a la base de la immensa majoria
de les guerres. Que acabi, que desapareixi la filosofia de la
depredació i acabarà la filosofia de la guerra, es va afirmar amb
veu prou alta a un conegut discurs, a un conegut debat a les
Nacions Unides, cap als anys 60.

L'acció didàctica de les institucions, la necessitat de crear
estats d'opinió des de les mateixes institucions, avalen la
necessitat i l'oportunitat d'aquesta iniciativa. Ja sé que alguns de
vostès, senyores i senyors diputats, es demanaran on és la
utilitat, la virtualitat d'una iniciativa com aquesta, acabarà
alguna guerra perquè el Parlament de les Illes aprovi aquesta
llei? És evident que no, però m'han de reconèixer també que és,
com a mínim, desitjable que aquesta cambra uneixi la seva veu
a la de cents, mils, institucions i entitats que reiteradament es
comprometen a lluitar de manera activa en favor de la pau.

El Parlament de les Illes Balears s'ha compromès amb
objectius igualment difícils, ha manifestat la seva voluntat de
contribuir a crear les bases per arribar a solucions pacífiques
davant guerres tan cruels i properes a casa nostra, com és la de
l'antiga Iugoslàvia, la del Sàhara Occidental, les que han assolat
el centre d'Àfrica, hem votat unànimement propostes a favor de
la prohibició de fabricar mines contra persones, per cert,
assumida cada vegada per més estats, hem unit, en una paraula,
la nostra veu a la del cor immens dels que entenen, entenem,
que qualsevol problema que afecti una part de l'aldea global del
planeta Terra, ens afecta a cadascun de nosaltres.

Avui la proposta és d'assumir un compromís molt més
global i obligar-nos a tots nosaltres i al Govern sorgit d'aquesta
cambra a plasmar en polítiques concretes tots aquests
compromisos. És pot dir que no a una proposta semblant?
Nosaltres entenem sincerament que no. Votarem, per tant, la
seva presa en consideració, a l'espera, açò sí, de poder presentar
esmenes positives, constructives a l'articulat, per tal de millorar
algun dels aspectes del contingut de la proposició que creim
que podrien millorar d'alguna forma si s'esmenen de manera
convenient, però valgui el nostre suport i el nostre suport
convençut a la presa en consideració. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Xavier Tejero.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Sí, gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El
Grupo Parlamentario Socialista adelanta que en principio
votará favorablemente a la toma en consideración de esta
proposición de ley.

Entendemos que paz, como se ha dicho anteriormente,
paz es un concepto que ha de ir ligado ineludiblemente a
conceptos como justicia, libertad, ya que la amenaza a la
paz, prácticamente en términos globales ha desaparecido, no
así la atomizada, por decirlo de alguna forma, en
determinados frentes que actualmente ya se han recordado.
La globalización en muchos campos de la economía y de la
información es un factor de acercamiento de las sociedades
pero no es capaz de evitar la aparición de intolerancias
excluyentes, hay además problemas colectivos que sólo
pueden encontrar una solución en un marco de cooperación,
tanto intra como supranacional.

El análisis de la proposición de ley nos parece adecuado,
nos parece pertinente y nos parecer perfectible, como se ha
dicho. Básicamente la autoridad que le dan las referencias,
tanto de la Declaración de los Derechos Humanos como de
la Constitución española, como del Estatuto de Autonomía,
incluso se podrían encontrar referencias más amplias, pero
es más que suficiente, para una ley que, aparentemente,
aunque con una apariencia breve de solamente cuatro
artículos, una disposición transitoria y una final, parece que
cubre de alguna forma unos objetivos que en la exposición
que se ha planteado por parte del portavoz de Izquierda
Unida, se han ampliado a cinco. Nosotros entendíamos, en
la exposición de motivos y en la declaración, que
básicamente no estaba suficientemente explicado, sino la
pretendíamos básicamente voluntariosa, ahora se ha
explicado, lo cual agradecemos de alguna forma y ha sido
un factor mayor de convencimiento, si cabe.

Sí que querríamos señalar que los cuatro artículos, desde
nuestro punto de vista, y en esto entramos si este parlamento
plantea la consideración de esta ley, que el artículo 1 sería
básicamente una declaración de principios que de hecho sí
que sería perceptible; el artículo 2 está basado
fundamentalmente en la promoción en cinco apartados que
consideramos adecuados aunque completables; el artículo
3 es el que vemos quizás más perfectible desde el momento
en que parece que no contempla, como se ha dicho por parte
de otro portavoz, que existe una cantidad de material
específico, no tanto por organizaciones no gubernamentales,
sino también incluso dentro del ámbito educativo, es decir
desde la aprobación de la Logse existen unos temas
transversales, y uno de ellos es uno de los temas con
material muy adecuado y muy pertinente sobre la paz.
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Es nuevo el artículo 4, donde pretende la creación de un
comité balear para la paz, aunque creo que realmente sería
mejorable, también lo ha reconocido el propio ponente y los
otros intervinientes.

En consecuencia, entendemos que es adecuada, es
pertinente, es perfectible, como hemos dicho, y es socialmente
adecuada, y me gustaría simplemente terminar con ..., todos los
años en el ámbito educativo, normalmente en el día de la paz se
celebra con una canción muy famosa que pertenece a un
exbeatle que pronto dieciséis años que murió asesinado, esta
canción cuyo título es Give peace a chance y el estribillo
literalmente dice: "Todo lo que estamos diciendo es dar una
oportunidad a la paz". Demos entre todos una oportunidad a la
paz, mediante la aceptación de esta ley. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Intervencions per part dels
grups parlamentaris que es mostrin en contra de la presa en
consideració de la proposició de llei? Sra. Pilar Ferrer, té la
paraula.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. La
consolidació de la pau basada en darrera instància en el rebuig
de qualsevol forma de violència constitueix un interès vital per
a la conservació de la societat humana i de la civilització. No
és necessari forçant llei el que és un dret i un deure inherent a
les persones. La pau constitueix un dret fonamental i per aquest
motiu, el Partit Popular i el seu grup parlamentari comparteixen
l'esperit d'aquesta proposició de llei que presenta Esquerra
Unida, però no la podem compartir en la forma.

Aquesta situació es veu matisada a l'hora d'interpretar la
idoneïtat de l'instrument jurídic que ha elegit Esquerra Unida.
El Grup Parlamentari Popular entén que la via utilitzada és
redundant, ja que consideram que estableix un marc d'acció que
és innecessari ja que existeixen un conjunt de canals i accions
empreses pel Govern que permeten vehicular convenientment
els objectius darrers d'aquesta proposició de llei.

És per aquests motius que el Grup Parlamentari Popular li
demana la retirada d'aquesta proposició de llei, per altra banda
els vull recordar que el nostre grup té presentada una proposició
no de llei, ja que creim que aquesta és la forma adequada. 

Vull incidir que l'Estatut d'Autonomia a l'article 9 ja diu
que les institucions promouran la llibertat, la justícia i el
progrés sòcioeconomic entre els ciutadans de les Illes
Balears; per altra banda, l'article 28 de la Declaració
Universal dels Drets Humans, ja expressa clarament que
tota persona té dret a l'establiment d'un ordre social o
internacional on els drets i les llibertats es facin efectius, i,
per últim, la nostra constitució a l'article 10 ja expressa que
la dignitat de la persona és un dret inviolable.

Amb aquestes cites, els vull demostrar que aquest dret a
la pau que vostès ara exigeixen és un dret que ja tenim
garantit a les lleis que els he esmentat, el nostre objectiu és
també consolidar les aspiracions del poble de les Illes
Balears en ares a la construcció d'un món on la pau i la
justícia siguin sobiranes.

Aquesta proposició no de llei, la del Partit Popular,
podria ser consensuada amb els portaveus i es podria
debatre a la Comissió dels Drets Humans que, al cap i a la
fi, és el marc més adient. Tots, estic segura, que desitjam el
mateix però d'una forma distinta quant a la presentació i a
la tramitació.

Senyores i senyors diputats, consideram imprescindible
que tots els governs democràtics promoguin iniciatives de
solidaritat i de cooperació, perquè és cert que el món en
general passa per una etapa molt contradictòria on els
conflictes internacionals i en alguns casos també nacionals,
tenen diferents posicions i diferents resolucions.

Voldria acabar comentant un darrer aspecte. Pens que la
pau i la solidaritat s'han de viure, s'hi ha de conviure més
enllà de les lleis. El foment de la pau ha de ser una activitat
quotidiana, personal, social, cívica, oberta al món, no només
una argumentació brillant; ha de ser un convenciment
personal, el que val és que cadascú visqui i convisqui amb
la pau i que no descansem mentre que la insolidaritat i la
injustícia no hagin desaparegut. La pau no s'ha de legislar,
no s'hauria de legislar, s'hauria de practicar com el bé
generador de concòrdia, un fet que malauradament les lleis
són l'únic estadi de consens abans de caure en el desordre
quan s'ha oblidat l'amor, el respecte i la saviesa.

Senyors diputats, ens agradaria que Esquerra Unida
retiràs aquesta proposició de llei, en cas contrari no hi
donarem suport, perquè el nostre grup parlamentari té
presentada una proposició no de llei en el mateix sentit.
Abans d'acabar vull deixar molt clar que aquest vot en
contra no representarà mai que estiguem en contra de la pau
i de la solidaritat, estam en contra de les vies parlamentàries
que ha utilitzat Esquerra Unida, nosaltres volem la pau i
treballarem per al foment d'aquesta pau.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Torn de rèplica, Sr. Portella,
té vostè la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot per agrair al Grup Mixt,
al portaveu d'Els Verds, i estic d'acord amb les dues o tres idees
que ha donat vostè per ampliar i enriquir el contingut d'aquesta
proposició de llei, d'aquest projecte de llei, però, com vostè
veu, no serà possible que es dugui a terme, perquè no ens
donaran l'oportunitat d'entrar a discutir el contingut d'aquest
projecte de llei. Ben igual la idea que ha exposat el portaveu del
Grup Nacionalista, en el sentit que aquesta llei fa que passem
de la teoria a la pràctica a partir de les nostres possibilitats, i
ben igual que la presa en consideració favorable del Grup
Socialista, que ha dit que aquesta proposició és perfectible,
lògicament entenem que sí, que ho és, perfectible, i per açò es
presenta com a proposició de llei.

Passant ja a respondre a la portaveu del Grup Popular, Sra.
Pilar Ferrer, em permetrà, la Sra. Pilar Ferrer, que comenci amb
una malevolència, malevolència sense interès que arribi a més,
vostès es troben, el Govern es troba amb un projecte de foment
de la pau que li agrada, al Govern li agrada aquest projecte de
llei, però troba que és molt lleig donar suport a una idea del
Grup d'Esquerra Unida, i diu al Grup Parlamentari -és una
malevolència, no dic que hagi estat així-, diu al Grup
Parlamentari "no hi podrem votar a favor, perquè és donar un
protagonisme a un altre grup, amb una idea positiva, què podem
fer? Presentam una proposició no de llei, i com que nosaltres
som el grup majoritari, per quotes de llei passarà davant, i
llavors direm que com que ja està aprovada una proposició no
de llei del Grup Popular, decau, no té importància aquesta
proposició de llei", ja tenen la qüestió resolta.

El tema és que aquest grup parlamentari d'Esquerra Unida
va presentar aquesta proposició de llei el mes d'abril o el de
maig, no ho sé exactament, fa estona, tenia dret a passar davant,
i el Grup Parlamentari Popular presenta aquesta proposició no
de llei fa dues setmanes, dia 30 de setembre, açò és el que ha
passat, crec jo, crec jo que ha passat açò, per no votar la llei
presenten una proposició no de llei que ni tan sols s'han pres la
molèstia de baratar l'exposició de motius, han agafat la mateixa
exposició de motius de la proposició de llei, han reduït els
quatre articles a tres, li han donat un altre contingut, i d'aquesta
forma eviten que s'aprovi i que després, vostès, com a grup
parlamentari majoritari tendrien oportunitat de millorar en el
tràmit de ponència, que s'aprovi una proposició de llei de
foment de la pau.

Vostè diu que la pau no es pot legislar, nosaltres no
presentam una llei de la pau, és una llei de foment de la pau,
per l'amor de Déu, nosaltres no presentarem al Parlament
una llei de l'amor, podríem presentar una llei de foment de
l'amor, les darreres mesures fiscals del Govern semblen que
van en aquest sentit, però nosaltres no presentarem una llei
de l'amor, ni una llei de la pau, ni una llei del món,
presentam una llei, una proposició de llei de foment de la
pau a partir de quatre mesures concretes: col•laboració
interinstitucional, foment, promoció, investigació, estudi,
relacions exteriors, foment de la pau en el món de l'educació
i la creació d'un comitè balear per la pau.

I és una pena, és una pena, Sra. Pilar, que no donin
suport, que no la prenguin en consideració, perquè imaginin
vostès el que hauria estat que el Parlament de les Illes
Balears fos el primer, dels desset parlaments autonòmics, a
aprovar una llei del foment de la pau, imagini-s'ho, així com
ja està aprovat i en vigor a altres comunitats europees, ja li
he dit, al Veneto, per exemple, pensin la importància que
tendria de cara a l'exterior, la importància exemplar, de
donar al foment de la pau un contingut de llei, per la
importància que té. Vostès, pel que li he dit abans, amb
malevolència, i a més, sincerament, crec que ha estat així,
perquè tots els indicis diuen que el procés ha estat aquest, és
que és molt clar i, a més, ho comprenc, comprenc que és
mal de fer donar suport a una idea d'un altre grup, pensin
vostès a l'hora de reduir-ho a una proposició no de llei
d'encomanar al Govern una sèrie d'accións.

Lògicament, no la retiraré, però sí que m'agradaria que
el Grup Parlamentari Popular reconsiderés la seva posició
i donés suport a aquesta proposta que, a més, estic segur que
el Grup Parlamentari Popular, en via de tràmit parlamentari,
sabria enriquir, millorar i ampliar aquesta idea que exposa
Esquerra Unida. Seria una llàstima que no fos així, però
m'agradaria que ho reconsiderés.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Vol tornar a intervenir, Sra.
Ferrer? Té vostè la paraula.

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Sí, gràcies. Només per dir-li al Sr. Portella que jo crec
que si vostè m'ha escoltat, jo li he dit que estàvem tots
d'acord més o manco amb el que deia, però no estàvem
d'acord amb l'instrument jurídic i, per aquest motiu, jo he
convidat tots els portaveus d'aquesta cambra, precisament
perquè entre tots la consensuàssim, si no els agrada aquesta,
la nostra proposició no de llei, la consensuàssim entre tots
i la debatéssim a la Comissió de Drets Humans, i aleshores,
fins i tot, entre l'aportació de tots, podríem millorar el que
és la nostra proposició no de llei. Per tant, jo crec que en el
fons tota la Cambra hi està d'acord, però no està d'acord
amb la manera de presentació i amb la via parlamentària
que vostès han utilitzat.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Conclòs el debat, passam a la votació.
Deman a la Cambra si pren en consideració la proposició de llei
del foment de la pau, presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida.

Vots a favor de la presa en consideració, es volen posar
drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 27; en contra, 31; cap abstenció. Per tant, no
es pren en consideració aquesta proposició no de llei. 

Deman, per favor, senyores i senyors diputats, que abans
d'aixecar la sessió prestin només un minut d'atenció. Hi ha una
petició de tots els grups parlamentaris, encara que s'hagi
d'aprovar avui capvespre, d'alterar l'ordre del dia, i, per tant,
després de les preguntes, es debatrà el punt de les proposicions
no de llei, i ha estat retirada la que fa referència a l'Hospital
d'Inca. Per tant, després de les preguntes es debatrà una
proposició no de llei, retirada, no s'ha ajornada.

S'aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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