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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió plenària
corresponent a aquest segon dia del debat d'orientació de
política general del Govern. Hi intervendran els grups
parlamentaris.

En primer lloc, el Grup Mixt, que ha dividit el temps, la
primera intervenció del qual serà del Sr. Santiago Ferrer, de



la Coalició d'Organitzacions Progressistes de Formentera. Té la
paraula el Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, senyor president, senyor president del Govern,
senyores diputades, senyors diputats, em pertoca ara encetar
aquesta segona jornada del debat de política general. Amb aquest
debat de l’estat de la comunitat, el Parlament fa un balanç del
que ha estat l’acció de govern al nostre país en el darrer període
parlamentari. Fet el cas que no arriba als cinc mesos de la
celebració d’eleccions per renovar aquesta cambra, i que el
govern de progrés que d’aquest canvi se’n derivà just fa els cent
dies que governa, el debat d’enguany ens sembla conduir a
efectuar un judici, en certa manera més d’intencions que de fets
concrets.
No vull dir amb això que aquest govern no ha fet res, tot el
contrari. Se n’han fet, se’n fan moltes de coses, però com ens
feia notar ahir el president, tres mesos és un termini molt curt per
posar solució als problemes d’una comunitat que, malgrat la
riquesa aparent, en té i de molt greus.

El president Antich va fer amb el seu discurs un ample repàs
per moltes de les iniciatives que s’han pres des del Govern, bé
siguin en l’àmbit de les mesures concretes, bé siguin en els
canvis en la manera de governar i d’administrar que s’han
produït amb aquest govern de progrés. Es referí també, com no
podia ser d’altra manera, a l’herència rebuda, això sí, amb molta
objectivitat i fredor, tal vegada massa des del meu punt de vista
i pel meu gust, perquè encara que els ciutadans de les Illes
Balears llevaren ja la confiança al Partit Popular i per tant ja
expressaren la seva insatisfacció per la seva acció de govern, sí
és cert que en la mesura que aquest govern de progrés treballa i
pren iniciatives, la mala gestió dels anteriors governs es fa més
evident, i és per tant necessari que uns ciutadans acostumats a
rebre una informació totalment manipulada siguin coneixedors
de la situació real d’unes illes que ho tenien tot... tot per fer.

Però permetin-me entrar en matèria, i com no podia ser
d’altra manera, parlar de Formentera. En la intervenció que
poguérem fer en el debat d’investidura, situàrem algunes
qüestions com les més greus que afectaven a Formentera. Vegem
com estan a dia d’avui aquestes qüestions, i torn a recordar que
tres mesos per una acció de govern és ben poca cosa, però vegem
què ha passat amb aquestes qüestions.

Comencem en primer lloc amb la qüestió dels residus, qüestió
greu que ha tengut una molt mala resolució en el passat, i que
sobretot a les Pitiüses assoleix la situació més crítica. En només
tres mesos, aquest govern ha set capaç de redefinir els criteris del
projecte d’ampliació de l’abocador de’s Cap de Barberia, que ens
condemnava a no anar cap a una solució definitiva. Gràcies a la
important feina feta des de la Conselleria de Medi Ambient i des
de l’Ajuntament de Formentera, els aproximadament 107 milions
que s’invertiran es faran en la línia contrària a la que ha portat a
l’anterior consistori als tribunals, i així amb aquest nou projecte,
les obres de millora de l’abocador faran que compleixi la
normativa europea i el gravíssim impacte ambiental que s’estava
provocant fins ara es veurà molt minimitzat.

És ben cert que amb aquesta obra no s’acaba el problema de
residus a Formentera, però sí és cert que aquesta inversió ens
permet poder planificar una solució definitiva, ja sia la creació
d’una estació de transferència cap a Eivissa, o bé una planta de
tractament amb compostatge final. Sigui quina sigui la solució
definitiva, la creació d’un Consorci Pitiús de Residus, ens amb
el quan ja està treballant la Conselleria pitiüsa de Medi Ambient,
serà un element definitiu per trobar solucions. La mancomunitat

de serveis a uns àmbits geogràfics tant reduïts sembla
imprescindible i el més racional. 

La qüestió sanitària és també prioritària, i d’aquesta
manera la Conselleria de Sanitat ha introduït dues partides
que poden començar a girar el sentit del problema. Per una
banda, la realització a La Mola d’una Unitat Bàsica de
Salut, equipament discret en inversió, però que sens dubte
prestarà un gran servei a una zona aïllada, com és La Mola,
i amb una població certament envellida. Una segona partida
inversora permetrà començar a estudiar i projectar
l’ampliació del Centre de Salut, el nostre únic PAC, per
convertir-lo en l’equipament hospitalari que cobreixi i
atengui les necessitats reals de Formentera en matèria
sanitària.

De la mateixa manera, el transport marítim, l’enllaç, la
sortida de Formentera per poder accedir a la majoria dels
serveis que sí tenen la resta de ciutadans de les Illes, i no els
de Formentera, també pot trobar una via de solució en els
propers mesos, i acomplir amb l’anivellament d’oportunitats
i en la compensació de greuges històrics que ens prometia
el president en el dia d’ahir. La gratuïtat d’aquest servei per
accedir a serveis necessaris en els àmbits administratius,
sanitaris i culturals suposarà un important esforç per a
aquest govern de progrés, però cobrirà una important
mancança per a la població de Formentera.

Així mateix, la Conselleria de Transports està estudiant
les possibilitats legals que atorga la declaració d’utilitat
pública d’aquesta línia marítima, i quines obligacions de
servei es poden exigir a les empreses concessionàries
d’aquest, i poder solucionar així els problemes d’amplitud
horària i de freqüència dels trajectes a l’hivern.

Amb aquests tres exemples particulars, molt concrets,
que no són més que l’inici, el començament del camí que
tots junts emprenem, vull deixar palès la feina que es fa des
del Govern, en col•laboració amb les institucions, en aquest
cas amb l’Ajuntament de Formentera, però que ben segur
que la mateixa situació es repeteix a la resta de territoris de
les nostres illes. Mesures grans i petites, però totes elles
encaminades a fer progressar el país, i anar cap aquells
valors de solidaritat entre persones i territoris desitjables i



tan necessaris per una comunitat on les desigualtats de tot caire
estan a l’ordre del dia.

Però de la mateixa manera que es van solucionant o posant
les bases per resoldre moltes qüestions, hi ha altres temes que no
tenen una resolució tan ràpida i satisfactòria com ens agradaria.

Setze anys de govern conservador ens han deixat una societat
esclava d’un sistema on tot s’hi val, i on sobretot primen els
interessos particulars per damunt les necessitats col•lectives. La
via ràpida que ahir ens descrivia el president Antich, la gran
pressió sobre el territori i el medi ambient, el creixement
descontrolat, l’economia especulativa, les infraestructures
obsoletes o inexistents, tots ells problemes que ens marquen el
nostre futur, vénen molt motivats per  la regla del tot s’hi val que
ha imperat fins ara. Tants anys de laisser faire han calat entre la
ciutadania, i es farà necessari un gran esforç de pedagogia, de
reeducació de la gent en la cultura dels valors cívics  i de
convivència. La frase del President que “el complir les normes
també es fer país” és ben certa, però caldrà insistir molt i
ensenyar molt bé per què és necessari tenir una societat
cohesionada, solidària, que sàpiga veure més enllà del benefici
individual. Cal rompre la dinàmica de satisfacció individual que
ens està duent cap a un suïcidi col•lectiu en quasi tots els àmbits,
i poder anar cap aquells model de desenvolupament sostenible,
cap aquell nou model econòmic que faci possible allò del “país
de quantitat limitada però de qualitat il•limitada”.

Des de la COP, veiem com els traspassos de competències i
la millora del finançament del consells insulars, i el tema de
l’ecotaxa són dos de les qüestions que s’estan allargant més del
que esperàvem.

En el primer cas, és cert que posar remei a tants anys de
despropòsits no és tasca per fer de pressa, però sí que convé que
es facin passes decidides i segures per aconseguir que els
consells insulars siguin els vertaders governs dins no massa
temps, els vertaders governs insulars. Amb la mateixa idea
descentralitzadora i d’apropament del govern als ciutadans, el
traspàs de competències de gestió a l’Ajuntament de Formentera
serà la prova definitiva que aquest procés té tota la força que és
menester.

En el cas de l’ecotaxa, compartim, Sr. President, que no és
suficient el debat que s’ha obert dins la societat i entre els agents
econòmics i socials. Compartim que és necessari que aquest
cànon turístic s’ha de posar en marxa i que a més ha de tenir
totes les garanties necessàries: seguretat jurídica i control de
l’impacte sobre la demanda. Però també és cert que el Govern
hauria d’introduir més elements d’informació de quina finalitat
es persegueix i fer-ne partícips els ajuntaments i consells, com
administracions més properes al ciutadà, que també puguin dir
la seva.

Ja per anar acabant, posar èmfasi en la lletra i l’esperit de
l’acord programàtic que inspira aquest govern de progrés. La
necessitat d’un canvi es justifica en si mateix, obrir les finestres
de l’administració, de la societat en general, perquè corri l’aire
fresc i renovador compensarà de sobra que algú es pugui
constipar. No hem de veure les diferències com obstacles per
governar, per fer política.

I aquesta necessitat de neteja de l’ambient fa que a
vegades s’hagin d’aclarir qüestions que deixen ombres de
dubte entre la ciutadania sobre el paper de les
administracions, del seu comportament. Les darreres
setmanes, i sobretot la darrera setmana, un cas que ens va
alterar sobremanera durant la pre-campanya i campanya
electoral ha tornat revifar: el dels argentins de Formentera,
o en dels formenterers de Santa Fe, .... o el que vulguin,
perquè formenterers, formenterers, s’ha d’anar de bona fe
per pensar que ho eren. D’aquí no massa setmanes, aquest
Parlament tendrà l’oportunitat d’investigar què va passar
amb aquesta qüestió, i fer els judicis polítics pertinents que
permetin fixar responsabilitats i responsables, si és que n'hi
ha d’haver, i sobretot, posar en marxa iniciatives per
corregir situacions de futur, perquè ningú mai més, com a
mínim en aquests afers, pugui posar l’administració al seu
servei i usar-la en benefici partidista. I jo li deman, Sr.
President, que el seu govern faci el possible, tot el possible
per ajudar en el seu moment que aquesta cambra pugui
aclarir aquestes qüestions.

Ara ja sí, per acabar, emfatitzar sobre el fet que les
diferències són en política, com en la vida, enriquidores i
engrescadores, quan s’expressen en esperit de progrés i de
concòrdia, i dels debats d’idees vives en sortiran noves
solucions que faran que aquest país pugui redreçar el rumb
que semblava haver perdut els darrers anys.

Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer.

Perdó, el Sr. Ferrer em distreia en aquest moment.

Gràcies, Sr. Santiago Ferrer.

Té la paraula el representant d'Els Verds d'Eivissa, Sr.
Joan Buades.



EL SR. BUADES I BELTRAN:

Senyor President, senyores diputades, senyors diputats. Tres
mesos són poc temps per valorar l'acció d'un govern com aquest,
que ve a substituir una llarguíssima etapa d'indigència
democràtica i de deteriorament ecològic i social sense
precedents. Tot i això, la comentarem des de la certesa que
aquest és el nostre govern i que sense una autocrítica
constructiva no hi ha bona feina.

El president va caracteritzar molt bé en el debat d'investidura
els pilars bàsics que han d'inspirar el govern progressista: la
regeneració de l'activitat pública i administrativa per eliminar la
corrupció i impulsar la participació ciutadana, la transformació
dels consells en vertaders Governs insulars, un nou model
territorial basat en un compromís ambiental de la més alta
qualitat, la cohesió i el benestar socials, l'economia productiva i
la creació de més i millor ocupació. És evident que algunes
d'aquestes prioritats han començat a fer-se camí. Així, Els Verds
valorem molt bé l'àrdua tasca empresa pel Govern de
transparència i de desmuntatge serè de l'aparell de funció pública
canyellista que permetrà parlar en pocs anys d'una administració
que serveixi amb objectivitat els interessos generals. Sense una
administració professional, competent i lliure d'enxufismes serà
impossible cap reforma. Paral.lelament, no hi ha dubte que si res
ha caracteritzat aquestes primeres passes del Govern és l'obertura
a la societat. Tothom ha pogut constatar que hi ha un govern
diferent, que rep i atén tothom i que no discrimina ningú.
Rompre la imatge d'e l’executiu com un castell solitari des d'on
defensar-se de les aspiracions d'amples sectors socials és un
mèrit ja constatable i no el menor d'aquest nou govern.

La cohesió i el benestar socials han estat la divisa d'algunes
iniciatives decidides que, com a ecologistes, saludem. Així, el
fort impuls donat a l'educació, un sector estratègic en la qualitat
de vida d'un país, és un encert. Aquí el canvi és contundent:
davant la política avara, curta de mires i discriminatòria amb els
sectors socials i territoris més desfavorits, aquest govern ha
incrementat de 5.000 milions el pressupost. Igualment, ens
sembla digne de menció per l'enorme càrrega simbòlica que
conté el restabliment sense complexos de relacions culturals
entre les Illes, Catalunya i el País Valencià, tornant a una
normalitat que ha sobreviscut segles d'ofegament inquisitorial i
que amb l'anterior administració amenaçava d'arribar a la
negació barroera de la realitat de la comunitat cultural catalana.
Un altre fet encoratjador és l'increment per sobre del 0,7% de
l'ajut al Sud, una situació inèdita a nivell estatal, on el Govern
central, per fer contents els militars, racaneja inversions i estalvia
diners que haurien d'anar a parar a societats necessitades i
explotades pel Nord.

Finalment, hi ha la decisió, espectacular i sense precedents en
la història d’una administració amb responsabilitat ambiental a
les Illes, de suspendre l’inici d’execució de les obres del camp de
golf de Cala d’Hort a Eivissa per començar la futura protecció
integral, com desitja la immensa majoria de la ciutadania
d’Eivissa, el territori més destrossat de les Illes i fins ara
sistemàticament castigat pel PP, com s’ha vist a Ses Salines o
amb la Llei d'espais naturals.

Si hem ressaltat algunes fites positives d'aquests primers
mesos del nou govern, és obligat també mostrar la nostra
inquietud creixent per com s'estan encarant quatre grans
blocs de problemes, al nostre parer claus en l'èxit futur del
Govern de les Illes Balears.

El primer, el model territorial. Com tothom sap, si hi ha
hagut una reivindicació ciutadana que hagi desgastat d'una
manera clara l'administració anterior ha estat la de "Prou
ciment!". Les desenes de milers de manifestants que van
desfilar pels carrers fa pocs mesos expressaven un malestar
molt estès per la destrucció sense aturall, al marge de tot
interès general, d'unes illes que duen ja dècades sofrint un
espoli gairebé miner. La consciència que ja n'hi ha prou i
que estem arribant al límit del suportable ha dut molts vots
a les candidatures del canvi, que no podem defraudar.

Fins ara, el nou govern ha estat aquí molt per davall del
que la majoria de la societat esperava i del que el propi
acord de govern preveia. L'única passa, insuficient i no
volem pensar que sigui l'única concreta a promulgar-se, ha
estat la Llei de mesures cautelars i d'emergència. Aquest
paquet de mesures cautelars, si bé ha tingut la virtut de
deixar de discriminar les Pitiüses en matèria de parcel.la
mínima en sòl rústic comú, prohibir les noves llicències dins
les ANEIs a l'espera dels plans territorials, i descoratjar el
procés de parcel.lació i segregació prohibint-ne l'edificació,
la veritat és que és una nota a peu de pàgina de l'urgent
canvi de model territorial. Ens preocupa especialment la
persistència de notables excepcions en matèria de sòls
urbanitzables, que permeten el manteniment de projectes
especulatius com el d'Aucanada a Alcúdia, Son Ferrandell
a Valldemossa o Es Verger d’Esporles i deixen intocats
projectes que s'han començat a executar recentment com el
de Benirràs als Amunts d'Eivissa. El Govern ha d'actuar
amb celeritat per impedir que, mentre es vacil.la i es
discuteix sobre el sexe dels àngels, hi hagi una mena
d'amnistia de facte per un munt de projectes especulatius
que hipotequin els treballs dels plans territorials parcials.
Paral.lelament, no entenem la por a entrar a reduir el sostre
de creixement dels sòls urbans. L'enorme desgavell de
planejaments municipals ultraexpansionistes, que permeten
multiplicar per més de tres el nombre d'habitants de les
Illes, ha de ser atacat d'arrel i el Govern ha de promoure el
retorn al seu caràcter rústic de terrenys només urbans sobre
els papers i ha de preveure reduccions considerables del
creixement urbà possible en els sòls consolidats introduint
factors limitants com el consum sostenible d'aigua i la
depuració terciària que permeti la seva reutilització
recarregant aqüífers i en l'agricultura sostenible.



A més, el Govern, per complir el programa del pacte, ha de
regular cautelarment àrees de gran sensibilitat ambiental com els
camps de golf o els ports esportius. Per no parlar de la
subsistència de milers de permisos d'obres sense anul.lar o deixar
d'estar en vigor d'abans de la Llei de Disciplina Urbanística de
l'any 1990 que permeten -entre cometes- seguir construint dins
zones protegides i que estan deixant irreconeixibles les nostres
àrees naturals d'especial interès com ara la de cap Llentrisca a
Eivissa. 

Un element més d'inquietud és la política de transports.
Celebrem el compromís de deixar de parlar de més i més
autopistes i autovies i, per tant, donam suport a la renegociació
del conveni amb Madrid perquè les inversions s’orientin cap a
millores viàries toves i necessàries per a la seguretat del trànsit.
Així i tot, causa desassossec l'embull de declaracions d'alts
responsables governamentals sobre la continuació o no de
projectes com el de la via ràpida -entre cometes- entre Eivissa i
l'aeroport. No seria més senzill entrar en el fons de la qüestió i
reconèixer que amb l'actual densitat de trànsit, rècord absolut a
Espanya i a Europa, construir més autopistes, autovies i similars,
no resol res? No seria més assenyat dir que cal descongestionar
aquestes carreteres promovent una xarxa eficient de transport
col.lectiu, donant un impuls ferm a trens, autobusos i tramvies,
sense discriminació de cap illa? Si no, d'aquí pocs anys, ens
trobarem que haurem actuat només en negatiu, "No a les
autopistes i autovies", sense positivar la solució: guanyem en
descongestió del trànsit, en ecologia, en mobilitat real. 

No podem mantenir una acció de Govern mínima aixecant
alhora al màxim la preocupació dels sectors especulatius i
sembrant la inquietud entre una població desinformada.
Governar, en democràcia, és decidir però també convèncer. Fins
ara, la política territorial del Govern ha estat titubejant, tímida,
acomplexada i defensiva i no ha permès a la població i als
empresaris de progrés veure els evidents avantatges del que s'ha
fet i s'haurà de fer.

Els Verds reiterem el nostre compromís de col.laborar des del
Govern en benefici d'unes illes ordenades territorialment, que
protegeixin els seus darrers espais singulars, on la prioritat sigui
que la població resident pugui accedir a l'habitatge, al seu primer
habitatge, en lloc de seguir afavorint les segones i terceres
residències, unes illes on segueixi existint el sòl rústic com a
espai humanitzat per l'activitat agrària i ramadera. 

Un segon focus de preocupació és el projecte de pressupostos.
En medi ambient són insuficients i manifestament millorables.
Independentment que el PP hi pressupostava molt i hi gastava
poc, la veritat, però, és clara. Ho direm amb tres exemples prou
paradigmàtics: mentre el Parc Bit triplica els seus recursos fins
a 3.000 milions, la política energètica de la mateixa conselleria
queda reduïda a 100 milions. La gestió conservacionista del 30%
del territori de les Illes teòricament protegit així com el
desenvolupament dels nous espais naturals anunciats, set parc
naturals que van de la Serra de Tramuntana a Mallorca fins a Es
Amunts a Eivissa passant pel barranc d'Algendar menorquí,
s'hauran de fer el 2000 amb uns 400 milions de pessetes. Les
inversions en gestió de la demanda d'aigua, és a dir, aquell
"programa urgent que es prometia d'inversions per a la reducció
de pèrdues en xarxes de distribució" representen a penes 20
milions d'un pressupost de gairebé 150.000 milions. Tot plegat,
contrasta força amb la proclama que el medi ambient havia de
ser política de polítiques i una preocupació constant del nou
govern de progrés.

En tercer lloc, l'ecotaxa turística. Per a nosaltres, que
l'any 1996 ja en proposàrem -sense sort- un model al
Parlament, veure que ara tothom reconeix que hi ha uns
costos ambientals (en aigua, residus, energia,
infraestructures de transport) del model econòmic que s'han
de pagar i que el que no es pot fer és transferir a la població
resident en solitari l'enorme despesa en infraestructures de
reparació ecològica que demanda el turisme massiu, és tot
un reconeixement de la raó ecologista. El procés, però,
sembla desbocat i sense que s'hi aporti claredat més enllà de
la promesa que entrarà en vigor l'any 2001. Hi ha una
preocupació de fons aquí, fonamental: com és possible que
una taxa ambiental sigui manejada exclusivament des de
turisme o economia? No és una contradicció en termes que
l'ecotaxa s'hagi deslligat en tota l'expressió pública del
Govern de la cartera de medi ambient? La cosa no seria tan
rellevant si no fos per les insistents informacions que
l'ecotaxa servirà per esponjar zones turístiques, dotar-les de
zones esportives i, només, residualment -mai millor dit- per
millorar el medi ambient. La impressió que fa és que amb el
pretext del medi ambient, que està de moda, del que es
tracta és de trobar fons extraordinaris per pagar la
reconversió turística que el PP no va voler fer. Des d'Els
Verds creiem que s'ha de reconduir cap a un camí
transitable la proposta i sense trampes: l'ecotaxa turística ha
de servir únicament finalitats ecològiques, especialment una
política sostenible d'aigua, energia i residus així com de
gestió conservacionista dels espais protegits, i ha de ser
administrada per la Conselleria de Medi Ambient en
coordinació amb la d'Hisenda, impulsant, això sí, la màxima
participació amb altres conselleries especialment la de
Turisme. Sabem de la fermesa del compromís ambiental del
president i del pacte i volem col.laborar a fer de l’ecotaxa
una eina exemplar de reconversió ecològica del turisme i un
instrument de desincentivació del creixement del nombre de
turistes, un element qualitatiu, per cert, massa ignorat en
aquest debat fins ara.

Per acabar, la descentralització territorial. Una eina
bàsica del govern de progrés havia de ser la reconversió dels
consells en el vèrtex principal de la vida política de cada
illa. Les dificultats fins i tot jurídiques de materialitzar
aquest canvi no se li escapen a ningú mínimament informat.
Sabem, a més, dels esforços dels partits de la majoria per
posar en marxa aquest procés. Ara bé, el canvi de la Llei de
consells insulars segueix retardant-se i no creiem possible
que el procés es perllongui massa temps si realment volem
emprendre una reforma institucional de tanta
transcendència. El principi de subsidiaritat ha de substituir
el de centralització i, sense pèrdua d'aquelles competències
estructurants de la comunitat, l'esforç descentralitzador ha
d'activar-se el més aviat possible, incloent-hi l'autonomia
econòmica real dels consells i la capacitat reglamentària en
l'àmbit de les seves competències. Per sobre de qui governi
circumstancialment cada consell, el cert és que ha de
començar amb generositat aquest procés perquè sigui la
garantia que totes les illes se sentiran igualment partícips
del fet autonòmic.



Senyor president, aquestes paraules han estat dites des de la
corresponsabilitat de Govern i la convicció que no basta
governar junts sinó que hem de fer política junts. Fer política
junts és analitzar tots els vessants de la realitat per poder
reformar les Illes en un sentit democràtic, ecològic i social.
Sabem quins són els nostres límits, el del pacte de govern, i hi
serem lleials tota la legislatura, intentant, com a ecologistes, fer
de moderadors entre la política diària i les necessitats del planeta.
Sabem que només han passat uns mesos i que la impaciència és
una mala consellera, però també sabem que allò que no es fa
d'hora, la vida no ho perdona. Ens teniu al vostre costat, avui
com ahir, i som gent de feina i de principis. Com us vam dir el
dia de la investidura, ens agradaria que us arrisquéssiu, com ja
heu promès, perquè és l'única manera que les coses canviïn.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buades. Té la paraula, per Unió Mallorquina, la
Sra. Maria Antònia Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Sr.
President del Govern d'aquestes illes, aquest debat sobre l’estat
de la comunitat és un debat especial: sortim, com tots tenim clar,
de 16 anys d’un govern de dretes que ha determinat quina és la
nostra realitat actual. Hem obert una nova etapa que ha estat
marcada pel nacionalisme i pel progressisme, i que, vull que
quedi molt clar, no hagués estat possible sense Unió
Mallorquina. Per tant, no pretenem desmarcant-nos del que és
aquesta realitat. Però precisament des d’aquesta responsabilitat,
i amb la independència i credibilitat que ens dóna el donar suport
a aquest govern, però no formar-ne part, és pel que crec que no
podem tenir una actitud com els altres membres d'aquest pacte,
purament acrítica i complaent. Tenim l’obligació de defensar els
ciutadans que defensam, aquesta majoria sociològica moderada,
que és la majoria de ciutadans d’aquest país, i que han confiat o
poden confiar en Unió Mallorquina. És per aquest motiu que el
nostre partit, Unió Mallorquina, no només té el dret sinó el deure
de procurar centrar aquest govern, de recordar-li els acords
signats, les obligacions contretes i els terminis establerts.

Sr. Antich, li he de dir francament que el seu discurs que
entenc que fou un discurs de reinvestidura, em va decebre
un poc. No varen ser cent dies de govern, per tant, cent
passes endavant, jo diria que varen ser un parell de passes
enrera.

És veritat, Sr. President, que vostè es va reafirmar en el
que és la filosofia de quina ha de ser l’estructura
institucional d'aquestes illes. Però també és ver, i vostè ho
sap, que l’eix d’aquesta futura estructura institucional passa
necessàriament, jo diria que imprescindiblement, per
l'aprovació de la Llei de consells insulars. Fa, i vostè n'és
testimoni, més de cent dies que la tenen i més de tres
setmanes que està formalment dipositat en mans del
Govern, fruit de la redacció d'un prestigiós catedràtic de la
nostra universitat. No obstant, encara no ha estat presentada
en el Parlament. Vostè sap que la seva aprovació passa, de
qualque manera, i és imprescindible de cara al compliment
de tots els futurs acords que es van signar.

També sap que en matèria legislativa tots els acords que
vénen en aquest parlament han de tenir el vist-i-plau de tots
els grups polítics del pacte. Si se’n recorda, va venir una
primera llei de règim jurídic, de modificació de l’estructura
del Govern augmentant el nombre de conselleries i per
lectura única, per suggerència del nostre partit es va dur per
tramitació normal. Els van recordar que sempre s'havia
criticat la lectura única al que era l'anterior govern, per part
de tots els membres d'aquest pacte. Es va retirar la llei per
lectura urgent i va passat a lectura única, però varen ser
tantes les males interpretacions que això va fer que la
propera llei que va entrar, la de modificació de les
Directrius d'Ordenació Territorial, també presentada per
urgència -i en aquest cas li puc donar la raó que realment els
temes urbanístics són d'urgència- va venir amb tantes
deficiències que, la veritat, ens feia por donar-li suport. Li
vàrem suggerir que la llei fos millorada, no obstant no
demanàrem la seva retirada, perquè pensàrem que es podia
malinterpretar, i, en aquests moments, vistes les
conseqüències que tendrà aquesta modificació mal feta
d'aquesta llei, les conseqüències que patirem els consells,
que seran qui les hauran d'aplicar, quasi hagués valgut més
parlar-ne al seu moment. I que consti que quan dic
problemes del consell, no és un problema de la seva
presidenta ni dels seus membres de govern, és un problema
dels ciutadans d'aquestes illes que veuen que les lleis són
confuses i això els crea problemes. I encara ens preocupa
més com pensen solucionar i com pensen rectificar aquesta
llei de Directrius d'Ordenació Territorial per un sistema que,
com sabem tots, sempre hem criticat i ho hem fet amb força,
vostè, Sr. Antich i també jo.

Han entrat altres lleis, com la de l’Institut de la Dona,
projecte amb el qual, sens dubte, estarem bàsicament
d'acord, però que, com vostè sap, ha entrat sense que ningú
del nostre grup en tengués cap tipus de coneixement. I he de
recordar que mentre vostès treballen en altres tipus de
legislació, no compleixen amb el que és l’eix legislatiu
bàsic del compliment d'aquest pacte. Per tant, jo crec que
seria interessant que es concentrassin a complir i a aprovar,
primer, aquelles lleis amb les quals tenen un compromís
amb tots i cadascun dels membres del pacte per després
dedicar-se als altres.



El segon d’aquests eixos que li donen suport per part del
nostre grup, després del legislatiu, és la transferència de
competències als consells. No s’ha d’estranyar si ens preocupa
que, des d'aquesta tribuna i com a president del Govern, parli de
totes aquelles matèries que nosaltres entenem que han de ser
transferides, i per tant gestionades pel consell respectiu. Crec que
ahir va perdre l’oportunitat de dir que en matèria d'esports,
cultura, benestar social, ordenació del territori i carreteres serien
ben aviat transferides totes als consells insulars i que tan sols
seria seva la responsabilitat.

Ens preocupa encara més que no hagin arribat vostès entre els
propis membres del Govern a un acord que ens puguin presentar
ja després d'aquests dies de govern.

També ens preocupa que determinats components del seu
govern no entenguin el que significa transferència de
competències, és a dir tot allò que es pugui transferir, queden al
Govern aquelles matèries que siguin impossibles de transferir als
consells. Quedava també clar, tal vegada els membres del
Govern no li tenen, perquè no hi eren a les negociacions, que
desapareixerien els conseller una vegada les transferències es
transferissin als diferents consells insulars, i que quedarien
direccions generals que serien les coordinadores d'aquestes
matèries, cosa que és clara en matèria d'esports, en matèria de
cultura, perquè així ho vàrem acordar. Ben cert és que vàrem
accedir a un nombre de determinades direccions generals a certes
conselleries, que hagin pogut induir a certs dubtes, com el nom
de Conselleria de Benestar Social, que nosaltres interpretam
d'una manera molt àmplia i que creim que té prou tasques a
realitzar sense que hi hagi d'haver duplicitat de competències
entre una i l'altra.
 

Sr. President, durant aquests tres mesos ens hem trobat amb
unes situacions que no tenen res d'utòpiques, com el seu discurs
d'ahir, sinó que eren molt reals i que posaven en dubte
l'existència d'una autèntica voluntat de dur endavant els acords
que tenim signats.

Finalment, Sr. President, hi un tercer eix, són les aportacions
econòmiques amb les quals han de venir dotades aquestes
transferències de competències. I també aquest tema ens ha
preocupat, perquè les partides de carreteres, de benestar social i
d'esports s'han vist reduïdes amb partides pressupostàries
importants dins els pressuposts d'enguany, els seus primers
pressuposts. I això els he de recordar que és una política que
també sempre hem criticat, vostès i nosaltres, a l’anterior govern.
No es poden reduir les partides una vegada s'han de fer les
transferències de competències. Crec que hem de ser lleials uns
i d'altres.

Després del seu discurs d’ahir, jo li voldria demanar una
confirmació de la seva voluntat de consens en aquells
assumptes que no són els de gestió diària, on vostè sap que
té total llibertat i tot el nostre suport, sinó en unes qüestions
que es afectaran les nostres respectives institucions, uns
temes que aniran sorgint al llarg d'aquesta legislatura.

Crec que no només es pot parlar de consens demanant el
mateix i fent-ho arribar a l'opinió pública, crec que el
consens ha de començar precisament entre totes les forces
que li donam suport.

Posaré exemples de temes que ens preocupen perquè no
tenen el mateix. En primer lloc, em va preocupar l’anunci
solemne que va fer vostè ahir de la seva voluntat de creació
del cànon ecoturístic. Em sembla molt lloable que el seu
govern prengui mesures per tal de dotar aquesta comunitat
dels recursos financers necessaris per dur endavant i
solucionar tots els problemes que tenim. Però ens agradaria,
a la gent d'Unió Mallorquina, saber a qui es pensa aplicar,
com s'aplicarà, quan, quines conseqüències tendrà, aquests
estudis que vostès tenen ens agradaria tenir-los, abans de
pronunciar-nos. Aquests estudis crec que són indispensables
perquè es pugui pronunciar la societat civil, crec que
qualsevol pronunciament sense aquests estudis, és una greu
irresponsabilitat. Crec que si hem de posar un impost
turístic o, com li vulguin dir, han de tenir la seguretat que
aquest serà possible, viable, que el podrem dur endavant,
que no es quedarà, una vegada hi hagi un recurs per part de
l'Estat, en un dir "ho hem intentat però no hem pogut".
Nosaltres volem que allò que facem sigui possible dur-ho
fins al final.

Un altre els exemples que ens preocupa és l'increment
d'imposts als seus pressuposts, tampoc això, igual que el
tema de l'ecotaxa, no està, i vostè ho sap, dins els acords
dels diferents grups. Ens sap greu haver sabut d'aquesta
pujada sense que hi hagi un acord previ. I pensi una cosa,
Sr. President, no es tracta d'augmentar els imposts als
ciutadans d'aquestes illes que ja tenen prou càrregues, es
tracta de dur endavant un bon finançament amb uns acords
amb el Govern central, es tracta de saber negociar amb
aquest govern i, sobretot, de tenir la seguretat que si el seu
govern governa el dia de demà, a Madrid, es compromet que
el que és just per a les nostres illes, pugui ser una realitat.

M’hagués agradat també, en el discurs d'ahir, tenir una
idea clara de com estan les competències, quin calendari i
quines perspectives reals d'un ràpid compliment. Sr.
President, ahir va parlar vostè d'utopies, a la gent d'Unió
Mallorquina també ens agrada parlar d'utopies, però, ara per
ara, almenys, la gent d'Unió Mallorquina creu que no pot
dedicar-se a les utopies i ha d'anar a la realitat, ha d'intentar
troba solucions per al que són els problemes els ciutadans
d'aquestes illes, nosaltres no volem el llistó tan alt com
vostè se'l va posar, ens fan por els esclats, preferim un llistó
menys alt, un llistó que sigui a la mida i que sigui el
compliment de tots els compromisos d'aquest pacte.

Sr. Antich, serem capaços de demostrar, estic
convinçuda, que l'alternança política és possible, que aquest



acord que es va produir el juliol del 99 serà una alternativa real,
estam disposats a aconseguir-ho. Aquesta responsabilitat és la
seva responsabilitat com a cap de l'executiu, no només davant els
ciutadans de les Illes Balears que són sens dubte el més
important, sinó també ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Munar, vagi acabant.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. ... sinó també davant tots els grups que
li han donat suport.

Vostè ahir va dir que no entenia com fa més de dos anys al
Congrés dels Diputats es va aprovar una moció que instava el
govern de Canàries i d'aquesta comunitat a tractar del tema dels
vols interinsulars, i la declaració d'aquestes línies com d'interès
general. Jo, Sr. President, li podria donar una resposta, no es va
negociar a les Illes Balears igual que a Canàries perquè Canàries
té diputats nacionalistes que defensen amb força el seu territori,
cosa que nosaltres, aquí, no tenim, i així ens van les coses.

Crec que vostè té un gran repte, fer possible que la nostra veu,
la d'aquesta comunitat es faci sentir a Madrid i que, sens dubte,
aconseguiríem solucionar el 90% dels problemes que vostè ahir
va enumerar, perquè la majoria de problemes tenen la seva
solució amb un finançament just d'aquesta comunitat. És la
solució per als temes que va repassar ahir. Per al tema de
l'agricultura, a la qual hem e donar una solució entre tots, però a
tots i cadascun dels ramaders d'aquesta comunitat, i no només
amb campanyes publicitàries que donin a conèixer els productes
mallorquins o balears de la nostra comunitat, sinó fent possible
que tenguin la seva llet al preu que la tenen la resta de ramaders
d'Espanya.

També és el mateix en el tema de pensions, tampoc vostè no
entenia ahir, Sr. President, com a Catalunya se'ls permetia un
augment de les pensions i el mateix no era possible a la nostra
comunitat o a Andalusia. Crec que la resposta té una contesta
molt clara: Catalunya té un pes específic dins l'Estat i, per tant,
no es discuteixen les seves decisions, les nostres són discutides
sempre. Però sàpiga, Sr. President, que per al tema de les
pensions tendrà tot el nostre suport, però no només per a aquelles
que vostè ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Munar, li he d'insistir que vagi acabant.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Un minut, Sr. President. ... sinó també per a totes les
pensions dels nostres majors, tots tenen dret a tenir una
pensió digna i justa, la mateixa pensió que tenen a la resta
de l'Estat espanyol.

Sr. President, li deman també que no hi hagi redaccions
incorrectes de lleis que creïn inseguretat jurídica. A la
nostra gent no li agrada aquesta inseguretat, tampoc que hi
hagi moratòries que facin que hi hagi aquesta també
inseguretat jurídica. Crec que el pla d'equipaments esportius
o el pla d'equipaments comercials, perdó, era un dels temes
a tractar i a discutir, ens vàrem trobar ja amb un decret i una
moratòria que havia estat aprovat per un consell de govern
sense que en tenguéssim cap tipus de coneixement i que, a
més, no estava ni tan sols a l'ordre del dia.

M’ha de perdonar, Sr. President, la meva transparència
i sinceritat amb tots aquests i cadascun dels plantejaments.
Vostè va dir que volia aquesta transparència, vostè va dir
que volia consens, nosaltres també.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Munar, ha passat el minut.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

El problema, Sr. President, no és que hi hagi problemes,
jo crec que l'autèntic problema seria que no fóssim capaços
de resoldre'ls. Crec que pot confiar amb la nostra
col•laboració, amb aquest arbre que, com va dir ahir, vostè
ha sembrat, i no tengui cap dubte que tendrà l'aigua i
l'abonament necessaris, si li fan falta, per part d'Unió
Mallorquina, i si necessita un estaló, també el tendrà.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. A continuació intervendrà el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista, faré de
portaveu el Sr. Eberhard Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Grosske és diputat també, per tant, té tot el dret
reglamentari d'intervenir com a portaveu del seu grup.



EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sembla que no.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, jo demanaria una qüestió d'ordre. Ens trobam davant un
debat que és un debat anual, on s'analitza l'acció política del
Govern i que té la seva pròpia reglamentació als articles 167,
168, on queda ben determinat com es durà aquest debat i, per
tant, jo demanaria l'observança més escrupolosa d'aquest
articulat i que es donàs compliment al que realment vol ser
aquest debat, a l'esperit d'aquesta norma, que és un debat entre el
Govern, encapçalat pel seu president, i els grups parlamentaris,
en cap cas entre el president del Govern i els mateixos membres
del govern encara que siguin diputats.

Per altra banda, si em permet, cada grup parlamentari en
aquest debat té els seus portaveus, que han estat també donats a
conèixer i que són els que participen a la Junta de Portaveus i,
per tant, em sembla que essent fi amb les expressions, aquestes
interpretacions suposarien indiscutiblement un atemptat contra
la més elemental norma de respecte parlamentari. No es pot
utilitzar aquest debat ni aquesta cambra devaluant els seus
mateixos companys de grup intervenint un membre del Govern,
encara que sigui diputat, com a diputat pot intervenir, pot
intervenir, no hi ha cap mica de dubte, però que, en aquest cas,
sabem que analitzam l'acció política del Govern i no un tema
puntual d'una iniciativa legislativa en concret. Nosaltres creim
que també açò fa que es rompi l'equilibri parlamentari entre
oposició i grups que donen suport al Govern ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, la qüestió d'ordre està expressada, no ens faci un
discurs ...

EL SR. HUGUET I ROTGER:

És que precisament, a l'article 168.2 es diu que pot intervenir
després d'haver intervengut els portaveus dels grups
parlamentaris, poden intervenir els membres del Govern, quan
intervenen membres del Govern dóna peu, sempre, a una qüestió
incidental, si vostè ja acota que la intervenció del Sr. Grosske o
d'altre portaveu que pugui intervenir, no donarà qüestió
incidental, és allà on jo vull posar en entredit que es romp aquest
equilibri parlamentari. Seria convenient que açò no passés, sr.
President.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Jo m'he llegit, com és la meva
obligació, els articles 167 i 168 punt 1 i 2, i no he trobat en
aquests articles que digui que un diputat no pot intervenir,
tampoc no cal mermar els drets del Sr. Grosske, membre del
Govern, com a diputat, de no poder intervenir a la Cambra.
En conseqüència, el Sr. Grosske, observ, a més, que seu al
seu escó com a diputat i intervé com a diputat, i tendrà el
mateix tractament que els altres diputats. Evidentment, ell
mateix no crec que s'obri una qüestió incidental a si mateix,
en tot cas seria el president del Govern, per tant, el Sr.
Grosske, a part de devaluacions o no dels seus companys de
grup, que no és el cas, perquè cada grup parlamentari és un
tot unitari i pot decidir a un moment determinat, i supòs que
així ha estat, no sé si han aixecat acta o no, qui ha
d'intervenir en el debat de la comunitat autònoma, per tant,
crec que és ben lícit, té tot el dret i no li podem mermar
aquest dret a intervenir.

Sr. Grosske, té la paraula.

Un segon, Sr. Grosske, sembla que hi ha una segona
qüestió d'ordre per part del Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, Sr. President, com és normal, el Reglament, més o
manco, el coneixem tots i qui li parla ha tengut l'obligació
d'haver-lo d'aplicar en aquesta cambra, és evident. Jo l'únic
que vull que consti, almenys perquè consti al Diari de
Sessions i que el Grup Parlamentari Popular no quedi com
un grup que no se'n tem de la pel•lícula, que aquest cas, en
un debat d'estat de comunitat, aquí o a qualsevol altra
comunitat autònoma d'Espanya, o en el debat de l'estat de la
nació, no ha passat, ha passat que membres del Govern
intervenguin en temes concrets, però en un debat de l'estat
de la comunitat, que és el debat de tot el Govern amb
l'oposició, açò no ha passat mai, i crec que es fa un flac
favor a aquesta cambra, i crec que es fa un flac favor al que
ha de ser l'equilibri entre Govern i oposició, però, com és
normal, Sr. President, acat la seva decisió d'una manera
resignada, però no compartida.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Està bé, el Reglament no parla enlloc que els grups
parlamentaris hagin de compartir les decisions del president
en l'ordenació del debat i, per tant, aquesta presidència
decideix no mermar un dret democràtic d'un diputat electe
pel poble i que el seu grup, supòs, que l'ha comissionat
perquè faci aquesta intervenció.

Sr. Grosske, té la paraula.



EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Senyors expresident, senyores i
senyors diputats. 

Herzlichen glückwunsch Berlin. Felicitats, Berlin. Una
felicitació que vull adreçar de tot cor a tots vosaltres, i molt
especialment a tots aquells alemanys que resideixen a les Illes
Balears i, per suposat, a tots aquells alemanys que encara viuen
a Alemanya.

(Rialles)

I un record també, un record també -fora bromes, en aquest
cas- per a la situació que paral•lelament a aquesta celebració es
viu a Txetxènia. Un contrapunt a la celebració de la reunificació
alemanya que ens indica que encara hi ha moltes coses a fer per
arribar a un ordre internacional habitable i a un respecte
universal els drets humans.

Ahir vaig declarar als mitjans de comunicació que el discurs
del president havia tengut dues virtuts. Celebr que el Sr. Sampol
comenci a ubicar-se al banquet dels acusats ... (rialles) ..., havia
tengut dues virtuts, en primer lloc, parlar dels problemes dels
ciutadans i fugir d'aquell desesperant "les Illes van bé"; i en
segon lloc, parlar amb valentia en el sentit que, a mesura que
parlava, s'adquirien compromisos concrets de futur sobre un
munt de matèries.

Avui vull manifestar clarament la meva coincidència amb el
seu contingut, no tant perquè representi una suposada i inexistent
homogeneïtat absoluta de la majoria, sinó en la mesura que
representa una bona síntesi, un bon punt d'encontre d'aquesta
majoria plural de la qual forma part el grup parlamentari que
avui tenc l'honor de representar.

Des d'aquest punt de vista, la meva intervenció no serà
clònica respecte de la intervenció del president perquè el que ara
em correspon és explicar, dins l'àmbit de la majoria, la
perspectiva del Grup d'Esquerra Unida i Ecologista, un grup,
d'altra banda, també plural i divers en la seva composició. I em
permetran que comenci dient una qüestió que em sembla
fonamental, tota aquesta pluralitat i pluralitat de pluralitats, tota
aquesta pluralitat de la majoria que forma el Govern no és un
inconvenient, no és un inconvenient. Tot al contrari, des del
nostre punt de vista, és una garantia d'èxit per al projecte de
canvi.

És cert que un govern plural és més difícil de gestionar que
un de monolític, de la mateixa manera que és més difícil conduir
un cotxe de carreres que un ciclomotor, però el cotxe de carreres
permet anar més lluny i més ràpid, de la mateixa manera que un
projecte polític plural permet connectar amb un espectre més
ample de la societat, dur endavant una política més plena de
matisos, més engrescadora i, a la fi, més il•lusionant. 

D'altra banda, i aquests paràgrafs vénen particularment a
compte, vull aclarir que el meu caràcter de membre del Govern
no significa cap tipus de problema per aportar a aquest debat la
perspectiva el meu grup parlamentari. Entre els meus rols de
conseller, de membre de grup parlamentari, de coordinador
d'Esquerra Unida i de ciutadà compromès amb el canvi polític,
no hi ha cap mena d'incompatibilitat. I això és més important del
que pareix perquè, com diu el sociòleg Salvador Giner, "en las
sociedades que atraviesan período de intenso cambio social, gran
parte de la actividad individual va dirigida hacia la resolución de
conflictos de rol, en casos extremos, cuando el conflicto es severo,
la armonización de los roles se hace imposible, con lo que se
produce una desintegración de la personalidad que puede
manifestarse en una simple neurosis o llegar a forzar al que la sufre
a actos destructivos tales como el suicidio o el crimen".
Afortunadament, aquest no serà el cas, no hi ha conflicte de rols,
i esper poder compatibilitzar els meus diferents rols per aportar
sense majors problemes la perspectiva pròpia d'Esquerra Unida
i Ecologista a aquest debat sobre l'estat de la comunitat.

El celebram cent dies després de la investidura i ens
trobam que un període de gràcies, que és una espècie de
moratòria, a partir de la qual es pot començar a jutjar l'acció
de govern, s'ha convertit en un moment de balanç, una mica
absurdament i contradictòriament. Comprenc que és inútil
resistir-se a aquesta tendència, i aquest debat serà,
m'imagin, en gran part, el balanç de l'aterratge del nou
govern, però hem d'anar alerta també a deixar de banda els
problemes dels ciutadans, perquè, si ho féssim així, jo crec
que correríem el perill, tots els grups parlamentaris, de
decebre els ciutadans que ens escolten.

Les enquestes d'aquests darrers dies sobre l'acció de
govern són en aquest sentit molt significatives. El seu resum
és bastant clar, la majoria de la societat de les Illes Balears
ha rebut la nova etapa política amb una extraordinària
maduresa, amb una expectativa il•lusionada i alhora prudent
i expectant. En aquest sentit, l'interès d'aquestes enquestes
rau, no tant en el que ens diuen sobre l'acció de govern,
pràcticament per estrenar, com en el que ens diuen sobre
una societat particularment assenyada que, en la seva
majoria, està disposada a jutjar el Govern per les seves
accions, independentment del sentit del seu vot el 13 de
juny. En una paraula, el Govern serà acceptat si soluciona
problemes i no pot esperar indulgències gratuïtes si
s'equivoca. Dit d'una altra manera, la desqualificació
apriorística, la teoria del pacte antinatura ha fracassat
estrepitosament i no ha calat gens ni mica en la consciència
ciutadana. En resum, les Illes Balears formen una societat
madura i preparada per al canvi polític, una societat oberta
que té una visió de la política més instrumental que no
ideològica, no és la situació ideal, seria millor una societat
que afegís a aquesta actitud oberta un major engrescament
en l'activitat política, però el que sí és clar és que per
engrescar aquesta societat hem de saber connectar amb els
seus problemes reals. Dit d'una altra manera, la
"politequeria resaviada", utilitzant un terme taurí, el debat
per a iniciats, els focs d'artifici, no sé per què ara em
semblen particularment adients aquestes paraules, i la
demagògia barata són instruments perfectament inútils a
l'hora d'intentar connectar amb la nostra societat.



I arribat a aquest punt, em permetran que dins el marc del
debat de la comunitat, obri un petit epígraf sobre l'estat de
l'oposició.  La veritat és que després dels mesos previs al congrés
del principal partit de l'oposició hi ha hagut un intent de
recuperar el temps perdut i de cobrir l'acció del Govern, una
mica en l'ombra de l'escàndol, en petita escala, n'acabam de
veure un exemple. La meva recomanació, precisament al fil de
la meva darrera reflexió i d'un altre argument que més endavant
exposaré, es que es posin tranquils, es posin tranquils i guardin
l'artilleria per quan realment l'hagin de menester i per quan sigui
creïble la seva utilització.

Jo no sé si les lleis han d'arribar al Parlament amb la firma del
secretari del Consell de Govern, del secretari general tècnica de
la Conselleria de Presidència, que hagin de dur les firmes que
hagin de dur i que les duguin, i si han de dur un segell, que el
duguin, però evidentment que no es pretengui fer d'això un
escàndol polític, perquè jo, que conec una mica els escàndols
polítics, els diré amb tota confiança que això és missió
impossible, no s'aconsegueix engrescar la gent amb una qüestió
d'aquestes característiques. Tampoc, evidentment, amb la
polèmica absurda sobre la lectura única de les mesures
urbanístiques i d'emergència perquè, quan passa la polseguera
d'aquest debat ens adonam que aquest és el procediment adequat
per a una llei d'aquestes característiques, aquest és el
procediment que va emprar el PP amb la Llei de moratòria
urbanística, i aquest és el procediment que sempre hem avalat
des de qualsevol força política, malgrat que en aquells moments,
el que es fessin són unes crítiques molt dures al contingut concret
d'aquella llei de moratòria.

La idea de l'ecologista piròmana o, com a mínim, negligent
davant els incendis forestals és imaginativa, però igualment
patètica quant a la seva capacitat de calar a l'opinió pública.
Qualsevol ciutadà mínimament desapassionat percep que en
aquesta matèria s'ha fet tot allò que es podia fer amb uns mitjans
heretats de l'etapa anterior que, com la pràctica ha demostrat, són
manifestament millorables i que el Govern, evidentment,
millorarà en un futur immediat.

Per últim, molt em tem que resulta igualment inútil pretendre
afegir al llarg llistat i complex llistat de comportaments
políticament escandalosos un fet tan transparent i tan innocu com
és entrar una instància al registre d'una institució. 

A la cultura de l'esquerra està que els treballadors s'afiliïn als
sindicats i que, amb la seva col•laboració, reclamin els seus
drets, això sí, si són drets col•lectius, s'ha de fer a través de la
negociació col•lectiva del conflicte col•lectiu, i si són drets
individuals, de la mà de l'advocat i passant, efectivament, la
instància pel registre. En canvi, el que no és dins la cultura de
l'esquerra és anar al despatxos dels consellers o del president del
Govern a demanar a una administració col•locacions fictícies per
tal de cobrar i no treballar, tal i com, segons hem sabut els
darrers dies, han fet durant l'etapa anterior membres destacats del
Partit Popular, i entre ells, alguns dels diputats que ens
acompanyen.

I aquest és el segon argument pel qual crec que seria
recomanable una mica de prudència.  El PP a l'oposició
encara està perseguit pels escàndols protagonitzats durant la
seva etapa de govern. Com aquelles greixoneres que les
retires del foc i encara continuen bullint, el PP ha sortit del
govern i encara és el protagonista de la crònica d'escàndols,
dels escàndols de veritat, els que sí són percebuts i
identificables com a tals: el de les col•locacions fictícies, el
dels 400 milions per al vaixell del Rei que, com a tals, no
passarien de ser una equivocació, però que es converteixen
en un escàndol per l'ocultació a l'opinió pública i la
utilització del Foment de Turisme com a tapadora, i
naturalment el cas ja esmentat dels argentins que votaren a
Formentera i que en dates recents la Fiscalia d'ofici ha
remès als jutjats.

En conclusió, no demanam al PP una lleial oposició,
però sí li demanam una oposició raonable, i en aquest marc
d'una oposició raonable i un cop demostrat que no tenim cap
inconvenient a entrar en polèmica, aprofitam l'ocasió per
oferir un pont de diàleg i de col•laboració. El Govern ha fet
un gest important en l'obertura de les comissions mixtes que
han de negociar el règim especial de Balears amb l'Estat al
principal partit de l'oposició. Jo mateix he demanat
col•laboració per al tema de les transferències de l'Inem
entre d'altres qüestions, obtenint una resposta, en principi,
positiva. Crec que aquesta és la via comprensible d'una
oposició raonable i que és una via perfectament compatible
amb el fet de guardar, com he dit abans, l'articlleria per a
aquelles qüestions, per a aquelles ocasions en què les
errades del Govern ho facin realment necessari.

Tancant aquest epígraf, és hora de fer balanç d'aquests
cent dies de govern. I la paraula clau, des del nostre punt de
vista, no és aterratge, sinó que és hiperactivitat, i crec que
els fets així ho demostren, els temes del personal era un dels
temes més complexos per afrontar, i en aquest moment
existeixen acords tancats amb la immensa majoria dels
sindicats amb representació a l'administració de les Illes
Balears que posen les bases per arreglar definitivament un
desgavell que arrossega des de fa setze anys. En el tema de
residus s'està encaminant el tema a Mallorca, que era on era
més conflictiu. Al Parc Bit ja s'ha dissenyat la solució per,
efectivament, convertir el que era una urbanització
encoberta en un parc tecnològic lligat a la universitat. S'ha
iniciat el PORN de Cala d'Hort, s'ha iniciat el PORN de la
península d'Artà, amb les evidents implicacions que això té
sobre la protecció d'Es Canons, s'ha iniciat el PORN de Ses
Salines, s'ha plantejat per la llei d'acompanyament la
protecció de Cap Pinar, s'ha obert el club de S'Estanyol, s'ha
fet el decret d'equipaments comercials, s'han fet aquestes
mesures urgents o d'emergència, de modificació de les
Directrius d'Ordenació Territorial i de la Llei de sòl rústic,
s'ha aprovat el fòrum de la immigració, està pendent
d'imminent aprovació la promesa pujada de les pensions,
l'institut de la dona, al qual també s'ha fet referència. 



I a més del que es fa, hi ha el que no es fa, que també és
interessant, com temes molt sensibles, almenys per al grup que
els parla, que és el tema de les autopistes o d'aquell tercer forn,
que ningú no se'n recorda, però que era un tercer forn incorporat
ja als plans i a les polítiques previstes en aquesta comunitat, a
l'illa de Mallorca per al tractament de residus.

Evidentment, després de tota aquesta relació, que jo crec que
és una llarga relació per cent dies d'aterratge, cal dir que hi ha
mil i una coses encara pendents, mil i una coses encara pendents.
Més encara, són les coses més importants, a les DOT se'ls ha
ficat mà, a la Llei de sòl rústic, però queda pendent la revisió de
les DOT, l'adopció del conjunt de mesures que estan
contemplades al pacte de govern. 

Aquesta ecotaxa que diu el pacte que s'ha d'estudiar, doncs
efectivament s'ha de materialitzar encara. Hi ha el tema dels
consells insulars, és a dir el rotund canvi de l'entramat
institucional a la nostra comunitat; la Llei de residus, que és la
que realment ha de marcar la política de residus, regular la
participació ciutadana i les subvencions, la qüestió del Consell
Econòmic i Social, el tren a Manacor, la política d'habitatges, la
política respecte dels ajuntaments, el tema de l'autogovern... mil
i una coses que són en definitiva les més fonamentals, i des
d'aquest punt de vista la mesura del que pot donar de si aquest
govern en matèria programàtica està encara per veure.

La nostra posició política davant tots aquests temes és clara.
Jo diria que compartim el contingut en un 95%, per no dir el
100%, del que ha explicat el Sr. Buades en la seva intervenció,
respecte de com a nosaltres ens agradaria veure desenvolupats
aquests acords. Jo diria més coses encara, en el tema dels
consells insulars, les forces que formen part del Grup d'Esquerra
Unida i Ecologista tenim una posició molt clara en el nostre
programa: el principi de subsidiarietat aplicat a la comunitat
autònoma, que el Govern no faci res que els consells insulars no
puguin fer, sempre que no vagi en detriment de l'eficàcia dels
serveis i de la igualtat de drets dels ciutadans de les Illes Balears.
A partir d'aquí, lògicament, tota la gestió ha de ser tan
descentralitzada com sigui possible, incloent en aquesta política
de descentralització els ajuntaments. I el tema de l'autogovern
nosaltres el voldríem veure plantejat d'una manera ambiciosa, en
forma d'una ponència que es reunís com més aviat millor per
estudiar la reforma de l'Estatut d'Autonomia, i agafar el bou per
les banyes.

Dit això, i explicant com ens agradaria a nosaltres que
tot això es desenvolupàs, hem de dir el següent: som
conscients que això no es desenvoluparà exactament com
ens agradaria a nosaltres, perquè nosaltres som una part d'un
tot, som una part d'una majoria, i no ho som per casualitat,
ho som perquè ho varen dir els electors el dia 13 de juny. I
la clau d'aquest assumpte, la clau per llevar preocupacions,
o per posar-les, segons es miri, però en tot cas per resoldre
positivament el tema són dues: una, la fidelitat al pacte, que
ningú no senti la temptació de vulnerar d'una manera
implícita o explícita el contingut d'allò que vàrem firmar; i
segona, el respecte a la correlació de forces que va donar
l'electorat el dia 13 de juny, i ho dic des d'una força
minoritària, que ni podrà ni voldrà imposar els seus criteris,
ni estarà disposada a veure's marginada de la presa de
decisions. Però si no respectam aquestes dues regles del joc,
la fidelitat al pacte i el respecte a la correlació de forces que
va donar l'electorat dia 13 de juny, és impossible que ens
entenguem. I si feim això, és segur que ens entendrem i que
farem un desenvolupament correcte dels compromisos
programàtics i d'aquest projecte de canvi que vàrem
inaugurar el passat mes de juliol.

Vull anar una mica més enllà quant a l'explicació de la
nostra perspectiva d'aquest projecte polític. No em vull
quedar en una pura relació enumerativa d'objectius
programàtics, i vull deixar constància de tres grans objectius
programàtics, i d'un objectiu extraprogramàtic, que des del
nostre punt de vista marcaran l'èxit o el fracàs d'aquest
govern al final d'aquesta legislatura. Els tres objectius
programàtics són: creació d'ocupació estable; potenciació de
l'estat del benestar, educació, sanitat, habitatge, transport
públic, pensions, lluita contra l'exclusió social; i el tercer,
protecció del territori i gestió ecològica dels recursos
naturals, de l'aigua, de l'energia, i gestió ecològica també
dels residus. No són declaració de principis, malgrat que ho
pugui semblar, totes aquestes qüestions són mesurables i
quantificables, i al final de la legislatura haurem de poder
mesurar si tenim o no tenim més ocupació estable que al
principi, com van els nostres estàndards educatius i
sanitaris, com va el nostre nivell de protecció territorial. I
són objectius programàtics que necessiten de manera
imprescindible un marc econòmic marcat per dues paraules:
desestacionalització i reequilibri sectorial. I això vol dir a la
vegada dues o tres coses més: una, increment del pes
específic de la indústria, del comerç i de l'agricultura en el
conjunt del producte interior brut. No pot ser que siguin
sectors progressivament marginals dins el global de la
nostra creació de riquesa; i això vol dir en turisme contenir
de manera efectiva i quantificable el creixement de l'oferta
turística, perquè si no, el conjunt del sistema i el conjunt de
l'assoliment dels objectius és impossible que funcioni;
contenir de manera efectiva i quantificable el creixement de
l'oferta, millorar la qualitat de l'oferta i desestacionalitzar
l'activitat, que vol dir repartir l'activitat al llarg de l'any, i
que evidentment no pot dir, perquè seria ecològicament
insostenible convertir els mesos de novembre i desembre en
clònics del que ara mateix són els mesos de juliol i agost.



I l'altre objectiu estratègic s'aconseguirà fomentant el tarannà
de diàleg i de participació, i consisteix des del nostre punt de
vista en un tema tant o més important que els anteriors, és arribar
a l'any 2003 amb una societat civil més articulada, més
il•lusionada i amb més voluntat de participar en la presa de
decisions, una societat civil més articulada, més il•lusionada i
més participativa. Aquest és el gran fruit que ha de donar el pacte
de progrés en la seva tasca de govern, i alhora és la millor
garantia de l'èxit del pacte de progrés i de la seva perllongació
més enllà de la present legislatura.

Aquest envit efectivament és ambiciós, i des d'Esquerra
Unida i Ecologista som conscients de les dificultats. Hi ha perills
des del punt de vista de la pròpia dinàmica interna de la majoria,
discrepàncies mal gestionades, temptacions de prepotència,
pretensions d'hegemonisme, recerca d'una sobrerepresentació per
damunt del que els vots i els electors han atorgat, i la vacuna
contra això evidentment és el sentit comú, la fidelitat al pacte
firmat, i a partir d'aquí el màxim esforç perquè tothom se senti
còmode. I tal vegada aquell model dual, amb dos referents, que
vàrem crear després del dia 13 de juny, la majoria parlamentària,
un referent al Govern balear i un altre referent al Consell Insular
de Mallorca, tal vegada ens l'hem de replantejar si genera
incomoditats, si genera la impressió de manca d'informació o de
control o d'una banda. En qualsevol cas, és evident que el model
ha de funcionar de manera simètrica, i probablement hem generat
un model massa complex i massa difícil de gestionar, no era el
nostre model, no era la nostra proposta. Es pot replantejar perquè
tothom, insistesc, s'ha de sentir còmode en aquest pacte, des de
la fidelitat al pacte firmat i des de la fidelitat als compromisos
programàtics.

Allò més solemne que hem fet després del 13 de juny ha estat
aquella firma que vàrem fer en aquesta sala d'aquí devora, en el
Parlament, del document programàtic que donà peu pocs dies
després a la investidura del Govern i a la constitució, més
endavant, del Consell Insular de Mallorca. Aquell que de manera
unilateral es vulgui sortir d'aquest compromís o el vulgui alterar
en els seus termes ha de procurar tenir molt bones explicacions
que donar a l'opinió pública.

I també hi ha perills en la pròpia acció de govern. Febleses,
equivocacions, que es cometran, percepcions errònies de la
realitat, manca d'empenta i d'iniciativa; i la vacuna naturalment
per a aquest altre tipus de mals és aquest paper actiu de la
societat al qual abans he fet referència. Necessitam una societat
que sigui exigent amb el Govern, que doni canya al Govern si és
necessari, i necessitam també un govern que mantengui intacta
la seva frescura per interactuar amb la societat. Si això funciona,
parafrasejant els evangelis, el progrés vendrà per afegitó. Si això
funciona, mantendrem i ampliarem la flama d'il•lusió generada
el dia 13 de juny per l'electorat, i evidentment Esquerra Unida i
Ecologista mantendrà el compromís anunciat a la investidura,
amb un projecte que sense cap tipus de dubte podem qualificar
d'històric per a la nostra comunitat autònoma. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. A continuació té la paraula el Grup
PSM-Entesa Nacionalista. El seu portaveu serà el Sr. Pere
Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Molt Honorable President de les
Illes Balears, senyores i senyors diputats, ahir es va iniciar
aquest debat de política general amb el discurs del que és el
portaveu únic del Govern en tot aquest debat. El segon dia
és quan la societat es manifesta en tota la seva pluralitat
mitjançant les intervencions dels distints grups
parlamentaris. Com a tal, com a portaveu avui del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista voldríem fer unes
reflexions, si volen de caràcter més estratègic o ideològic,
sobre la realitat política, social, econòmica de les Illes
Balears. He de començar obligatòriament amb una
referència a l'evolució econòmica de les Illes Balears,
perquè la marxa de la nostra economia en aquest moment és
determinant de cara al nostre model de la societat. En
termes convencionals he de dir que el moment és bo des del
punt de vista econòmic. Sempre ens hem avesat, sempre
hem vist com es valorava la temporada turística a partir de
la quantificació del nombre de turistes. Curiosament deim
que aquí ja patim una saturació turística, però quan se'ns
anuncia que un any vénen tants de cents de mils de turistes
més que l'any passat, deim que és una bona, o una excel•lent
temporada turística. El mateix quan ahir el president
anunciava que el sector de la construcció puja en un any un
11%, cosa que és un vertader desbarat, que desequilibra
qualsevol economia, es pensa que la construcció va bé, i que
des del punt de vista econòmic és positiu.

Bé, des d'aquest punt de vista convencional, com deia,
les coses van bé. Quant a la indústria hi ha desigualtats,
determinats sectors han augmentat les exportacions, el
sector del calçat pareix que està repuntant; i l'agricultura, la
ramaderia i la pesca, la parenta pobra d'aquesta comunitat
tan rica, té uns problemes estructurals de molt difícil
solució, però que el nou govern ha encarat, crec que amb
valentia, i més envant veurem i hi pot haver solucions. A
més a més, segons els analistes econòmics, ens trobam amb
un cicle llarg, que aquesta situació pot perdurar, perquè la
situació internacional és favorable que es mantengui aquest
cicle, i per tant ens trobam en un moment oportú perquè el
Govern pugui planificar accions econòmiques a llarg
termini.

He fet aquesta introducció, he de dir que ni per a un
govern és bo, ni crec que per a cap representant polític és bo
practicar l'autobombo, l'autosatisfacció, sinó que la nostra
solució, i per això avui som aquí, és més per detectar els
problemes, perquè si detectam els problemes hi puguem
detectar solucions; i per tant si no només feim cas d'aquestes
macroxifres, sinó que estudiam tots els indicadors amb
profunditat, ens trobarem que vivim una època a les Illes
Balears que efectivament es genera molta de riquesa, però...

(Remor de veus)

aquí hi ha com un poc de desgavell, Sr. President, eh?

...ens trobam que aquesta generació de riquesa s'està
creant a costa de desestructurar la nostra societat i de
degradar el territori, el medi ambient, i provocant



moltíssims desequilibris socials. I pensam que així ho ha
percebut la nostra societat, i els convid a fer una pregunta en veu
alta: per què en un moment en què les coses van bé des del punt
de vista econòmic, es produeix un canvi polític, un canvi polític
tan profund com el que s'ha produït en el conjunt de les Illes
Balears, a totes les illes, i a molts de municipis de les Illes
Balears? Per què quan el Govern podia plantejar, podia exposar
uns bons resultats des del punt de vista econòmic, van els
ciutadans i opten per un canvi, amb un comportament inèdit. Bé,
la nostra explicació podria ser que la natura és sàvia, i s'anticipa
als problemes. Crec que l'organisme de la nostra societat ha
detectat un virus i ha generat uns anticossos, i ha elegit el nou
Govern per resoldre uns problemes profunds abans que la
malaltia fos irreversible.

Els convid a veure els símptomes d'aquesta malaltia:
l'evolució dels salaris. Fa 10 anys ocupàvem el novè lloc a tot
l'Estat, avui ja hem passat a l'onzè. La nostra mitjan salarial està
24.600 pessetes mensuals per baix de la mitjana. No només és
això, sinó que com més creixem, la nostra diferència salarial amb
la mitjana espanyola es fa més profunda. A més ritme de
creixement, mitjana salarial més baixa. En conseqüència les
pensions de jubilació en 15 anys hem passat del lloc número 12
al lloc número 16, ja només tenim una comunitat autònoma per
darrera nosaltres, 9.400 pessetes per baix de la mitjana.

En treball, cap comunitat autònoma no té el treball tan
temporal com les Illes Balears. Tenim la taxa d'eventualitat més
alta, de contractes precaris. Tenim un 43% de contractes
eventuals, quan la mitjana només és del 37%. I encara una altra
dada més curiosa: a Balears tenim la jornada efectiva més
elevada, si ho volen al revés, som els que tenim un nombre
menor d'hores de vacances i de festius, és a dir que els ciutadans
de Balears som els que feim més feina, amb els salaris més
baixos, i que quan ens jubilam també tenim la jubilació més
baixa.

Aquest creixement desbocat, al qual fèiem referència al
principi, genera altres problemes. No els cansaré massa amb les
dades, però retraten molt la situació que vivim en aquest
moment, un moment d'una vertadera explosió demogràfica, sense
precedent. Del cens del 91 al cens del 98, que és el darrer que
s'ha elaborat, Balears ha crescut 87.000 persones, més d'un 12%.
La mitjana espanyola és d'un 2,5%. I no és que haguem estat
molt feiners, no ha estat causa de l'augment de natalitat, ha estat,
com saben tots vostès, un augment fortíssim de la immigració. El
desbocat consum de territori i de recursos naturals provoca que
en residus, mentre al conjunt de l'Estat cadascun dels habitants
genera 1,19 quilos diaris de residus, aquí passam els 2 quilos per
habitant. Facturació energètica, les dades són de juliol a aquest
juliol, en un any ha crescut un 12%. Els passatgers a l'aeroport en
un any han crescut un 10,5%; el consum de productes petrolífers,
en un any hem crescut el 10%; la matriculació de vehicles en un
any ha crescut el 17,5%.

Jo crec que individualment, quan parlam entre nosaltres, fins
i tot entre distintes forces polítiques, tots som conscients que
hem de frenar, que aquest ritme de creixement és insostenible,

però hem de reconèixer que col•lectivament això és una
bogeria, ens n'anam del cap. Si col•lectivament no frenam
aquest ritme, a on anam?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sampol, si no li sap greu, suspendré uns minuts la
sessió, perquè comprenc que és molt difícil estar intervenint
amb el renou que hi ha aquí defora.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Li agraesc profundament, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Em sap greu la interrupció, però crec que hem d'aturar
això d'alguna manera.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes de gràcies, Sr. President. comentàvem ara que
deu ser que les meves paraules no desperten l'interès, i que
no se segueixen amb massa atenció. Bé, intentarem tornar-
nos a concentrar.

Dèiem que estam en una situació col•lectiva allà on
aquest creixement desenfrenat posava en perill la
possibilitat d'un creixement sostenible. I el més curiós és
que a pesar d'aquesta riquesa que es genera, no
disminueixen com a mínim les bosses de pobresa i
marginació, i tot i que estam generant més ocupació. Es
creen molts de llocs de treball, però hi ha una espècie d'atur
estructural, molt lligat a bosses de marginació. Podríem dir
que la façana de la nostra economia llueix, segurament se li
ha passat un pla mirall, però en el rerafons hi ha una realitat
molt distinta, en conjunt de pèrdua d'una qualitat de vida. I
la pregunta és, com resoldre aquests problemes? Com
millorar la qualitat de vida sense hipotecar el nostre futur?
Fins ara la paraula màgica -de fet ahir també va sortir- era
la desestacionalització, i de fet és que ja s'està produint
aquesta desestacionalització, veim com la temporada
turística s'està allargant, a l'hivern cada vegada hi ha més
hotels oberts, però jo voldria tornar a plantejar una altra
pregunta en veu alta: És positiu el creixement d'aquesta
temporada turística a l'hivern, si paral•lelament continua
creixent a un ritme més accelerat que als darrers anys la
temporada turística a l'estiu? Tots pensàvem que la
desestacionalització consistia en repartir al llarg de més
mesos els mateixos turistes, però no que aniríem cap a un
40, 60, 70% d'ocupació els mesos d'hivern i seguir
augmentant l'ocupació els mesos d'estiu. Perquè, a més,
abans l'hivern actuava com un vàlvula de sortida, que quan
la pressió augmentava es disparava aquesta vàlvula, i
recarregàvem de recursos naturals, i per ventura ens
recarregàvem fins i tot psicològicament de cara a la propera
temporada turística; però és que en aquest moment, si anam
cap a una solució de continuïtat d'una ocupació turística
extrema en temporada alta i en temporada baixa, aquests
problemes que apuntàvem fa un moment es desbocaran.

Arribats a aquest moment, jo crec que hem de concloure
que les mesures de contenció del creixement, especialment
pel que fa al creixement urbanístic, i sobretot pel que fa al
creixement de l'oferta turística mitjançant les segones



residències, que és per allà on es produeix el creixement, perquè
l'oferta hotelera està bastant estacionada, deia que aquestes
mesures fins ara, no diré que han fracassat, però com a mínim
que són insuficients. El nou Govern ha intentat, ha aprovat unes
mesures urgents que intenten, i de fet ja han aconseguit, una
contenció important del creixement de segona residència a dins
sòl rústic. Ara bé, a dins sòl urbà, i ho ha dit el Sr. Grosske fa un
moment, crec que també el Sr. Buades, hi ha unes possibilitats de
creixement importantíssimes, i hem de reconèixer que és molt
difícil per part del Govern, i fins i tot per part dels consells
insulars, actuar dins sòl urbà. Dins sòl urbà es necessita una
cirurgia fina, es necessita aplicar el bisturí, crear esponjaments,
zones verdes, zones d'equipaments, reduir edificabilitat d'unes
determinades zones, no es pot fer amb una llei des del Govern,
ni es pot fer des dels consells, es necessita que els ajuntaments,
que coneixen el seu planejament, apliquin el bisturí. I això també
pot generar uns compromisos econòmics.

Aleshores, crec que una de les conclusions d'aquest debat és
que el Govern, consells insulars i ajuntaments haurien
d'emprendre accions efectives, normatives i de caràcter
econòmic, per començar aquesta dissecció de l'urbà, per veure si
podem limitar la capacitat de creixement. Però se'ns planteja una
altra qüestió, un altre dilema. Hem de ser conscients que si
reduïm la capacitat d'edificació, i si a més a més reduïm la
capacitat de solars, si reduïm en conjunt la capacitat de construir,
les lleis del mercat són inexorables, i això provocarà un augment
dels preus. Aquesta és la qüestió, Per tant, un altre dels
compromisos del Govern, o un altre dels reptes del Govern, que
crec que el president ahir ja va apuntar algunes mesures, són
polítiques socials d'habitatge, especialment polítiques socials
d'habitatge dirigides als joves; i segon, oferir una alternativa al
sector de la construcció, que també crec que correctament el nou
Govern dóna prioritat al que és la rehabilitació d'habitatges en
lloc de primar la nova construcció. Però hem de saber tots que
aquest problema es produirà. 

Ara, a pesar de tot, jo crec, ens fa la impressió, que no tenim
instruments suficients per frenar aquest creixement, tot i que les
Illes, unes illes en general, les Illes Balears, tenim una capacitat
limitada de territori, de recursos naturals. Però la realitat és que

cada vegada creixem més, més frenèticament, amb uns
efectes sobre el medi ambient, i amb uns efectes sobre la
identitat col•lectiva, que progressivament anam perdent si
no aconseguim integrar aquestes desenes de mils de
persones que a un ritme tan frenètic estan entre nosaltres.

I què fer?, altres interrogants, què fer si no podem ni
volem posar numerus clausus, per dir-ho de qualque manera?
Una de les virtuts de la socialdemocràcia europea, sistema
polític imperfecte, però segurament dels que han funcionat
millor, ha estat l'intent de corregir les desviacions del
mercat. Hem vist que el mercat lliure deixat en mans de
polítiques ultraliberals provoca uns desequilibris, i crec que
aquí en patim les conseqüències. Aleshores, si el mercat no
és capaç d'equilibrar per ell mateix l'oferta i la demanda, les
administracions hem d'intervenir. En el nostre cas hem
d'intentar equilibrar la relació preu, oferta i demanda. Bé,
parlarem clar, perquè aquests termes economicistes
segurament ni jo els entenc. Tenim un entorn privilegiat, el
destí turístic més important d'Europa, i per aquest destí
turístic s'ha de pagar un preu just, aquesta és la realitat. Ens
hem de vendre més cars. Som el desig de centenars de
milions d'europeus, per tant, aquí se n'ha de treure una
major rendibilitat econòmica. Això sí, hem de respondre a
les expectatives, hem d'oferir un entorn adequat, hem
d'oferir uns serveis de qualitat, un patrimoni històric i
artístic restaurat, i hem de procurar la dinamització d'uns
sectors econòmics integrats al turisme, perquè també poden
ser part d'aquest conjunt harmoniós que volem.

Bé, arribats a aquest moment, aquesta llarga divagació,
arribam al tema més polèmic que el nou Govern ha generat
aquests mesos: l'ecotaxa, l'impost turístic, el cànon
ecoturístic, el que li vulguin dir. D'entrada diré que el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista estam a favor de la
imposició de l'impost turístic, cànon ecoturístic, el que li
vulguin dir. Ho repetiré una altra vegada, perquè llavors em
diran "tanta sort que estàveu d'acord": El Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista estam a favor de la imposició d'un
impost turístic. Ara bé, un impost turístic únicament per
recaptar, simplement perquè les Illes Balears no tenim els
recursos suficients per abordar el dèficit brutal
d'infraestructures que tenim, per mor d'una voracitat
recaptatòria del Govern de l'Estat, que xucla les divises que
generam dia a dia les Illes Balears, des d'aquest punt de
vista seria impresentable. Un impost turístic únicament amb
finalitat recaptatòria seria impresentable; i a més a més, si
no volen impresentable, inadmissible, perquè a més a més,
si aconseguim alleugerir un poc la necessitat de recursos
econòmics per cobrir els dèficits d'infraestructures, podem
perdre de vista que aquí hi ha una responsabilitat, que és del
Govern de l'Estat, que no reinverteix aquí, que no
reinverteix en el manteniment de la seva gallina dels ous
d'or part dels recursos econòmics que aquesta gallina
produeix dia a dia. I seria molt negativa la imposició d'un
impost que gravi els sectors productius en un moment que
no fos l'actual. Anant a la meva reflexió de fa uns moments,
l'impost turístic únicament és acceptable a un moment
d'excedents turístics, perquè si en aquest moment ens
trobàssim en un cicle de recessió econòmica, ni en
parlaríem. I aquesta és la qüestió. Per tant, entenem que
naturalment que és necessari que les Illes Balears tenguin
més possibilitats de finançament especialment o bàsicament
per a inversions en matèria de medi ambient, però també
perquè en aquest moment pot ajudar encara que sigui
mínimament que uns centenars de mils de turistes que no
ens donen cap rendibilitat econòmica i que ens ajuden a
crear aquests problemes de dèficits de recursos naturals, no
venguin. I això és positiu.

Ara, insistesc, insistesc, que això no serveixi per acabar
o per tapar les reivindicacions que hem de tenir
permanentment davant el Govern de l'Estat, hem d'acabar
amb aquesta insolidaritat del Govern de l'Estat amb els
ciutadans de les Illes Balears que es manifesta dia a dia, i,
si volen, els posaré alguns exemples.



Hem vist als pressuposts presentats per a enguany el tema
d'educació. Unes competències en educació universitària i no
universitària que es firmarem per 45.000 milions de pessetes, les
dues, dos anys més tard el Govern ha hagut de pressupostar
60.000 milions de pessetes, 15.000 milions més en dos anys. I no
bastaran, no bastaran, al llarg de l'any, dels romanents de
tresoreria, haurem d'aportar 2 o 3.000 milions més a educació,
segurament, perquè hi ha un dèficit d'infraestructures
importantíssim. I no només això, sinó que som la comunitat
autònoma amb més alumnes per classe, som la comunitat
autònoma amb més pocs universitaris, hauríem de tenir el doble
dels universitaris que tenim per equiparar-nos a les ratios
estatals, més de 15.000 universitaris més hauríem de tenir,
s'imaginen el dèficit intel•lectual que és per a un país deixar de
formar 15.000 universitaris anualment?

En sanitat, hi ha un estudi de l'anterior govern sobre el cost de
les transferències en sanitat, estimat amb més de 110.000 milions
de pessetes. L'Insalud a Balears no gasta ni 80.000 milions de
pessetes anuals. Més de 30.000 milions anuals deixa de gastar
l'Estat en la nostra salut, des de fa molts d'anys, no és un dèficit
anual, és un dèficit que es remunta a molts d'anys enrera, i ara,
això sí, ara hem de pagar mig hospital, si no, no hi ha inversions.

Transport aeri, la liberalització ens deixa en mans de la
rendibilitat econòmica, si les companyies aèries guanyen doblers
amb els vols, hi ha vols, si no hi ha rendibilitat econòmica, els
malalts, els estudiants, els empresaris, els turistes, llista d'espera,
això és una economia moderna, això és la comunitat autònoma
de l'Estat que genera més divises. Això sí, nosaltres pagam aves,
pagam aves que són deficitaris, i nosaltres generam mils de
milions de beneficis anuals amb uns aeroports que a més a més
donen uns serveis cars i dolents.

La llista seria interminable, la llista de greuges seria
interminable, i no els vull cansar. Únicament la puntilla que
deuen dir en terminologia taurina, aquests dies que estam
negociant la dotació per a pesca marítima. Bé, la proposta del
Govern de l'Estat és que la comunitat de Madrid per a pesca
marítima tenguin un 50% més que les Illes Balears, clar, jo ho
comprenc, la flota marítima de Madrid és important, el 50% més

que a les Illes Balears. Com deim al meu poble "burro, paga
i fe-les".

No debades fa uns anys, fa tres o quatre anys, un alt
càrrec del Partit Popular, un alt càrrec del Govern del Partit
Popular, un dia em va fer una confessió, em va dir: "Pere,
mira, el dia que venim de negociar de Madrid, quan baixam
de l'avió interiorment deim "independència", no, no hi és?,
no és aquí. Ara, si els del PP deien això, vostès imaginin-se
què devem dir nosaltres quan baixam de l'avió. No ho diré.
La realitat, però, és que aquest és un dels problemes
principals que tenim plantejats. 

Per als nacionalistes, per tant, en vista a aquesta ràpida
anàlisi, avui tenim cinc prioritats, a part d'aquella necessària
unió institucional per resoldre el tema territorial. Primera
necessitat, necessitat d'aquestes que es diuen de país,
pomposament problemes d'estat, primer, hem de resoldre el
dèficit històric d'infraestructures, hi ha un dèficit brutal en
medi ambient, en sanejament i depuració d'aigües, en
infraestructures educatives, col•legis, instituts, carreteres,
transport públic, esponjament de zones turístiques,
recuperació del nostre patrimoni natural. La nostra proposta
per resoldre aquest problema és la fórmula del concert
econòmic, nosaltres recaptar tots els imposts i pactar amb
l'Estat una part, la quota que se li coneix que paga els
serveis comuns més una quota de solidaritat. Bé, sabem que
aquesta proposta en aquests moments ens separa moltíssim
dels altres grups, ens separa molt, no hi ha possibilitat de
consens, però hauríem d'arribar al que avui es denomina
com un pacte fiscal, pacte fiscal Govern de l'Estat-Govern
de les Illes Balears, que ajudàs a corregir aquest dèficit
d'inversions que tenim.

Segona qüestió. Hem de defensar una economia insular,
una economia insular específica, necessitam una economia
més diversificada, no és bo per a cap país, però
especialment no és bo per a un país insular una dependència
exclusiva d'un únic sector, perquè això ens fa molt
vulnerables, hem d'invertir, per tant, en indústria, en
modernització de la nostra indústria, a fomentar
l'exportació, amb nous sectors, amb reciclatge, a partir
d'aquesta matèria primera tan abundant que tenim aquí, que
són els residus, amb energies alternatives. 

L'agricultura, és imprescindible aconseguir un
tractament diferenciat, no es pot aplicar a uns territoris
insulars la política agrària comuna, si no aconseguim
algunes excepcions com tenen les illes Canàries, difícilment
podrem mantenir un sector agrícola i ramader. Creim que el
Govern ja manté la consideració de sector estratègic al
sector agrícola, el fet que s'hagi creat una conselleria, el fet



que hi hagi hagut ja un augment important de recursos
econòmics, i pensam que s'enfoca bé, com a mínim, hi ha diàleg,
com a mínim aquests dies, per primera vegada en la història,
s'han reunit els productors de llet amb els industrials, amb la
conselleria. 

I un compromís, un compromís que es requereix al Govern,
la utilització de totes les competències, normatives, d'inspecció,
de sanitat, de consum per defensar les nostres empreses. Aquí
tenim uns ports i uns aeroports que han de fer de filtre als nostres
productes. Nosaltres hem de potenciar uns productes de qualitat,
però no hem de consentir que aquí venguin excedents de baixa
qualitat que rompen els preus. D'aquí que quan s'aprova una
moratòria de grans superfícies comercials, draconiana, com ha
dit algun mitjà de comunicació, naturalment que es defensa el
petit comerç, perquè compleix una funció de vertebrar tot un
teixit social, però també hi ha la intenció clara i ho hem de dir
aquí, des d'aquesta tribuna, solemnement, d'intentar evitar la
penetració de grans empreses multinacionals que ens importen
hàbits de consum, productes de fora i a les quals és molt difícil
que les nostres empreses hi puguin entrar.

Tercer. Hem de promoure la integració social, cultural i
lingüística de tota la comunitat. Hem de cohesionar aquesta
comunitat, hem de vertebrar la nostra societat, amb un teixit
associatiu ric i independent. Les Illes Balears han patit un llarg
procés que ha reduït a mínims l'ús de la nostra llengua i de la
nostra cultura. Som una societat plural, amb individus procedents
de distints orígens, però hem de treballar per aconseguir la
integració en un projecte de país coherent amb una identitat
històrica, hem de construir un sol poble.

Quarta prioritat. Volem un autogovern fort, necessitam una
autonomia, necessitam més capacitat de decisió. Esperam les
competències en sanitat, tot i que som pessimistes respecte del
seu finançament, però també necessitam altres competències
importants, com administració de Justícia, com ordre públic, i
ens preocupa que ja en aquesta precampanya electoral els dos
partits que aspiren a governar el conjunt de l'Estat ja hagin dit
tots dos que no volen crear més policies autonòmiques. A
Balears necessitam una policia autonòmica, perquè hem passat
de ser les Illes Balears, allà on hi havia més seguretat, Isla de la
Calma, Mallorca, a ser la comunitat autònoma amb un nombre
més alt de delictes per habitant. Necessitam un govern fort, un
govern que cohesioni les Illes Balears. El nacionalisme vol que
anem junts per ser forts, i necessitam un govern fort, per tractar
de tu a tu les institucions estatals i europees i, naturalment que
els ajuntaments i especialment els consells insulars s'han de
reforçar, i naturalment que són les institucions més properes als
ciutadans i poden gestionar millor, però no hem d'abandonar la
perspectiva que a les Illes Balears necessitam un govern fort que
a més a més sigui capdavanter, en aquest moment, a cohesionar
els distints països de parla catalana, promoguem convenis de
col•laboració, no només en matèria lingüística i cultural, sinó
també en matèria econòmica, en matèria de projecció exterior de
les nostres realitats.

Hem d'influir, a més, a formar una gran regió mediterrània,
influent dins Europa, impedint que els centres de decisió es
desplacin cap al nord. Les Illes Balears, a més, som equidistants
entre els dos continents, podem jugar un gran paper entre el nord
i el sud, els nostres veïnats del sud, amb els quals hem de
demanar solidaritat al conjunt d'Europa, perquè promoguin
polítiques solidàries amb el continent africà, perquè hem de tenir

una cosa molt clara, que el primer dret d'un immigrant no és
emigrar, el primer dret és trobar feina a ca seva. Hem
d'actuar, en definitiva, com un estat autònom, que la seva
autonomia neix del dret a tenir autonomia, aquest és el
concepte que entre tots hem de tenir.

I, finalment, acab, Sr. President, el darrer punt. Hem de
construir una societat solidària. Pensam que el Govern ja és
un govern solidari, amb l'anunci d'augmentar les pensions
més desfavorides, amb l'anunci d'incrementar l'ajuda al
desenvolupament del tercer món, amb els pressuposts alts
en temes socials. Però, la nostra societat també ha de ser
solidària. Volem una societat d'individus compromesos,
compromesos amb el seu país, que participen, que
manifesten una lleialtat lingüística al seu país, que respecten
el medi ambient. I la mateixa crida, als empresaris, el
Govern estarà amb els empresaris d'aquesta terra, els
ajudarà a treure els seus productes a l'exterior, però no han
de ser competitius a costa de la precarietat del treball dels
seus treballadors, hem d'invertir en formació, hem d'invertir
en formació professional, també als empresaris els
demanam solidaritat amb aquest projecte d'unes Illes
Balears solidàries.

Senyores i senyors diputats, és cert que tenim uns
problemes estructurals molt profunds, és cert que, a més a
més, tenim en contra una inèrcia de molts d'anys, un cotxe,
quan el frenen, no s'atura en sec, encara manté aquesta
energia que el fa córrer. Però el nou govern, Sr. President,
té a favor una gran il•lusió col•lectiva, a més, entre tots,
hem tengut la gran sort de ser protagonistes d'un moment
històric irrepetible, d'un moment de canvis profunds a nivell
polític i social, d'aquells canvis que només es produeixen
cada diverses dècades, i nosaltres hi som, això és una sort
per la qual, només per això, ja mereix viure una vida.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sampol, li he de demanar que vagi acabant.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Mig minut. Hem assumit una gran responsabilitat
històrica, les distintes forces polítiques que donam suport a
aquest govern estam obligades a actuar amb generositat,
estam obligades a defensar les nostres idees i a defensar els
nostres programes, però amb lleialtat a nosaltres mateixos,
a tots i amb lleialtat a la societat.



Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Abans de suspendre la sessió, record als
portaveus que ara tenim Junta de Portaveus, i la sessió quedarà
suspesa fins a les quatre trenta d'avui horabaixa. S'aixeca la
sessió.
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