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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, representants dels mitjans de
comunicació, convidats, reprendrem la sessió del debat sobre
orientació de política general del Govern de les Illes Balears.

Correspon avui, 24 hores després del discurs del president
de la comunitat autònoma, la intervenció dels grups
parlamentaris.

En primer lloc correspon la intervenció del diputat Sr.
Santiago Ferrer, de la Coordinadora d'Organitzacions
Progressistes de Formentera, que té la paraula.

Perdó, Sr. Ferrer, aprofitaré la seva presència aquí per dir
que s'estrena un nou sistema d'il·luminació que no varia molt.
L'únic és que té un estat verd quan el diputat està en el 80% del
temps de la seva intervenció, un estat taronja, en aquests cubs
negres que es veuen aquí, quan està en el període que li queda
un 20% de la seva intervenció, i un estat vermell que vol dir que
la seva intervenció ha conclòs.

Té la paraula, Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Procuraré no ser descortès però ho
taparé amb la carpeta perquè si no potser m'enlluerni.

Bé, Sr. President, Sr. President del Govern de les Illes
Balears, senyores diputades, senyors diputats, obrim amb la
meva intervenció com a portaveu de la Coalició
d'Organitzacions Progressistes, la COP de Formentera, aquest
segon dia del debat de política general, i ho feim després
d'haver escoltat amb molta atenció a la jornada d'ahir les
paraules del president Antich, però sobretot havent fet un
seguiment de molt a prop i amb molta implicació de les
polítiques del seu govern; un govern que és el nostre, i al qual
des de la COP donam i continuarem donant suport parlamentari.

Vull començar explicant com distribuiré aquests deu minuts
de temps, uns minuts que m'han de servir per expressar la visió
de la COP de Formentera del discurs que ens feia ahir el
president, un repàs al resultat de les propostes de resolució que
presentàrem l'any passat, un repàs de les principals qüestions
que s'han succeït aquests  darrers dotze mesos, però sobretot
per parlar d'aquelles problemàtiques a les quals no hem estat
capaços de donar encara una solució.

Començaré, per tant, comentant el que va ser el discurs del
president, una intervenció correcta, extensa, on se'ns va
explicar com aquest govern afronta i dóna solució als grans
problemes d'aquest país, bàsicament i sense ànim de ser
exhaustiu, ordenació del territori, energia, aigua, residus, un
impuls  decidit als governs insulars, sanitat, ensenyament; i
també qüestions que afecten l'economia productiva: turisme,
ecotaxa, construcció, pla de transports. D'aquestes qüestions
que he relacionat destacar alguns punts cabdals  al meu parer.

Les mesures de caràcter territorial, diferents accions que
han culminat en l'aprovació de les normes territorials cautelars
als  consells insulars, mesures que ens han de permetre
confeccionar uns plans territorials insulars en condicions, que
ordenin i regulin el marc socioeconòmic a mig i a llarg termini a
les nostres illes i, sobretot, que assegurin aquest
desenvolupament sostenible del nostre territori, i no aquesta
marxa imparable cap al no-res a què ens condueix un déu mercat
desbocat i que des d'un fals o dolent liberalisme ens volen
vendre com la pedra filosofal que tot ho arregla, però que en
realitat només beneficia uns pocs i no va en pro de la millora de
la qualitat de vida de la majoria dels nostres ciutadans.

Mesures també decidides en matèria d'aigua. Un any amb la
pitjor sequera des de fa molts, s'han sabut donar solucions al
proveïment d'aquest líquid, malgrat les notícies i els rumors de
certs agoreros que seuen en aquesta cambra i que tenen prou
pobresa d'esperit de pensar que només amb una mala acció de
govern tendran chance per tornar a governar aquest país. Idò
no, i concretament en el cas de Formentera la posada en marxa
de l'antiga dessaladora ha fet possible pal·liar les puntes de
demanda i les gestions de la Conselleria de Medi Ambient, que
no les del ministre del ram, ens fan confiar que ben prest es
podrà ampliar aquesta tercera línia i construir el dipòsit
regulador de 30.000 tones mètriques que solucioni els
problemes d'aigua. Això sí, una gestió eficaç de la demanda i
l'augment modest de l'oferta, com deia en un greu any de
sequera, han fet que les restriccions no hagin hagut de tornar
a succeir aquest estiu.

Una altra matèria principal són els residus, i aquí també s'ha
de destacar la feina de la Conselleria de Medi Ambient, com
també dels consells  insulars i de l'Ajuntament de Formentera,
que és el que té encomanada la gestió per a aquesta illa. La
redacció i aprovació dels plans directors és quasi bé un fet,
però a més, en el cas de Formentera, les obres de restauració de
l'abocador del Cap de Babaia són exemplar i posen fi a una
època i a una cultura del despropòsit en aquesta matèria, on en
comptes de tractar-se i recuperar-se els residus s'amagaven. El
tancament d'aquest abocador en un termini d'uns tres anys amb
la construcció de la planta de transferència i la deixalleria és el
punt d'arribada que albiram, no ja com una cosa inabastable,
com ho havia estat en altres moments, sinó com una fita
assolible en els terminis marcats.

Altres temes no menys importants i amb no manco
transcendència sobre els ciutadans, com l'impuls a la Llei de
consells insulars i la llei del seu finançament definitiu, crec jo
que també duen la direcció correcta i que ens situen en
condicions de complir el mandat del Projecte de llei de consells,
que dóna sis mesos per revisar definitivament aquest
finançament, un finançament -recordem- que s'ha anat
posposant des de l'any 94, quan acabava el termini de cinc que
la Llei de consells del 89 li donava i que el Partit Popular no va
tenir interès mai en impulsar. Segur que ara, però, els pareixerà
malament qualsevol retard, ni que sigui d'uns mesos, i és que,
clar, quan un està a l'oposició pot demanar el que sigui, fins i
tot allò on s'han demostrat incapaços mentre governaven.
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L'impost ecoturístic, l'anomenada ecotaxa, també va per com
camí, i aquí sí que els agoreros que esmentava abans han fet
l'agost. Aventuraven no sé quants desastres, més propis de
Nostradamus que de partits moderns i responsables. Esperem
que en no massa temps es tramiti i els seus efectes, que segur
seran positius, ens ajudin també en el redreçament d'aquest
país nostre cap a un model econòmic molt més respectuós amb
el medi ambient.

Ja per acabar aquest ràpid repàs del discurs del president,
destacar la posada en marxa del Pla de seguretat a les platges,
pla pilot a Formentera i a Alaior, amb un resultat excel·lent on la
minva de desgràcies ha estat considerable. El valor de les vides
és incalculable i per tant obligats tots els esforços que faci
l'Administració i, així, l'acció combinada de les conselleries
d'Interior i de Turisme, ha duit endavant aquest pla que esper
que aviat es pugui estendre a la resta de les Illes Balears, amb
l'orgull d'haver estat, en una qüestió tan vital, capdavanters i
banc de proves en la tasca de salvar vides de residents i
visitants.

Com deia no he volgut ser exhaustiu, però sí destacar
aquelles coses que des de la COP més hem valorat de l'acció de
govern i que ahir sortiren al discurs del president. Clar està que
s'han fet moltes coses més, importantíssimes, i la col·laboració
institucionals  les ha multiplicat, atès que la millora de
finançament dels  consells, també el d'Eivissa i Formentera, ha
permès realitzar accions que incrementen el nivell de qualitat de
vida dels formenterers i també dels nostres visitants, que són
el principal motor econòmic de la nostra illa.

I no és només el que s'ha fet en poc més d'un any, sinó el
que s'està fent i, per suposat, allò que es farà, tot el que s'ha
dissenyat, projectat i que realitzarem en l'àmbit dels governs
respectius en els propers exercicis.

Em toca ara fer un petit repàs a les propostes de resolució
de la COP que aprovà aquest parlament per unanimitat ara fa un
any, amb un grau de compliment, encara que no absolut, sí que
satisfactori. Quant a la creació de la Comissió mixta per analitzar
la qüestió sanitària, s'ha creat i les conclusions estan a punt de
sortir. En segon lloc, el cost dels bitllets entre Formentera i
Eivissa per als formenterers s'ha reduït a la meitat del que
costava ara fa un any, amb la pujada de la subvenció fins al
71%; no és la gratuïtat absoluta, però suposa una important
minva de preu a l'espera de poder arribar al preu zero en el cas
de desplaçaments per a serveis necessaris  que no es troben a
Formentera. Quant a les actuacions en matèria d'aigua, a les
quals  ja m'ha referit abans, la situació també ens dóna
esperances i vies de solució en no massa temps. On no estam
tan contents és en la proposta que tractava del Decret 39/97,
l'anomenat decret especial de Formentera, on malgrat l'important
avanç en aquesta qüestió encara estam molt lluny d'assolir el
cent per cent de compliment, malgrat ser conscients que alguns
punts  d'aquell decret seran mals de complir, doncs tenien un
esperit més electoralista que altre cosa.

Ja com a darrer punt vull situar les qüestions no tan
satisfactòries o, millor dit, allò que continua essent causa
d'inquietud per als formenterers, problemes que és necessari

que trobin solució, perquè no ens val, Sr. President, l'excusa
que mai no han tingut remei. Els ciutadans ens votaren per
donar-los solucions, i el Govern i tots els que li donam suport
hem de treballar fins que aconseguim els millors resultats
possibles.

Situaré, per tant, tres qüestions. El decret especial per a
Formentera, el 39/97, que esmentava abans, ja ho he dit: s'ha
avançat i molt, però no prou, i jo esperava del Govern una
anàlisi més exhaustiva d'allò que es pot fer i el que no, i
m'agradaria, Sr. President, que us comprometeu de veritat en
aquest assumpte, i que el Govern de les Illes Balears que vós
encapçalau doti en els propers pressupostos del 2001 una
partida, un fons lligat al desenvolupament d'aquest decret i que
compensi aquesta doble insularitat que pateix Formentera. 

En segon lloc, la cosa sanitària; no li diguem hospital,
parlem d'una instal·lació o d'un equipament hospitalari. D'aquí
a no massa disposarem de les conclusions de la comissió mixta
Govern-consell insular-ajuntament-Insalud. Sé positivament, Sr.
President, de la vostra ferma i decidida voluntat de donar
solucions als formenterers en aquesta qüestió, però aquí també
us reclam un posicionament, un gest que doni confiança a la
gent, cansada a vegades de tanta paraula i de tanta promesa,
però que continua estant en precari en una qüestió bàsica com
és la salut, i aquest gest que us deman vol dir que a la vista de
les conclusions de la comissió sigueu inflexible en l'exigència
de dur endavant el projecte. Els ciutadans de Formentera
necessiten que el president del Govern estigui al seu costat, i
jo estic segur que hi estau, i per això us deman aquest gest:
quan surtin les conclusions s'ha de demanar a l'Insalud que
pagui el projecte, l'obra i la posada en marxa, que és el que té
les competències i per tant l'obligació. No faceu l'errada, Sr.
President, de continuar negociant el traspàs de les
competències de sanitat i que a dins no s'hi inclogui aquesta
partida, perquè després la reclamació vendrà cap al vostre
govern. La necessitat d'impulsar les conclusions és absoluta,
no és relativa, no depèn de qui paga; la necessitat dels
formenterers d'un equipament adient no depèn de qui el paga;
per tant, president Antich, preneu consciència d'aquesta
qüestió i pensau que per a alguns dels vostres ciutadans això
és una qüestió cabdal.

I en darrer lloc el tema del transport. No em va agradar
sentir-vos ahir simplificar en un tema tan important. Transports
no equival a carreteres; no vull dir que no siguin importants,
però no ho és  tot. La nostra condició d'illes fa evident i obligat
pensar en transport  marítim i aeri, i vull dir-vos més: això que
algú pot pensar que és una mania meva, com a habitant d'una
illa petita i molt sensible cap a aquesta matèria estic convençut
que ja és i acabarà essent advertit com un problema per a tots
els ciutadans i per a totes les Illes Balears. 

En matèria marítima les situacions de possible abús de
posició monopolística que ja han estat advertides per jo mateix
i també per altres i denunciades per part dels empresaris de
Formentera, necessiten de la intervenció del Govern de les Illes
Balears, i també de Marina Mercant; del nostre govern pel que
fa a les línies interinsulars, on és competent, i de Marina
Mercant en el cas de les línies regulars amb  la península. A les
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darreres directives que ha tret la Unió Europea en matèria de
transport  recomanava la unió d'empreses amb la finalitat de
racionalitzar serveis, però no es pot aplicar aquesta exempció
pels (...) que superin el 35% de quota de mercat. A Formentera
en el transport de mercaderia s'està en un cent per cent de
control de l'oferta per part d'una única unió, i en passatge al
voltant del 85%. Aquesta situació que, encara que no tan
dràstica, també es produeix a la resta d'illes, ha afectat les
condicions de preu i de freqüències, que en el primer cas s'han
pujat i en el segon han baixat, curiosament l'efecte contrari que
s'espera d'una unió: pugen preus i empitjora el servei. 

Cal, per tant, una acció decidida a favor del manteniment de
les garanties dels  nostres ciutadans en una qüestió que afecta
tant a la competitivitat de la nostra principal indústria: el
turisme, doncs tot el que reverteix en una pujada de preus ho
acaba pagant qui genera els ingressos i, a sobre, pel camí també
perjudica, i molt, els residents, que veuen com el seu poder
adquisitiu baixa per aquesta pujada de preus. I tenim les eines,
les normes legals per respectar aquestes garanties; així, la
legislació antimonopoli es pot fer servir, però a més la Llei
27/92, de ports de l'Estat i de marina mercant, estableix a l'article
setè el caràcter d'interès públic de totes les línies regulars entre
illes i d'aquestes amb la península. Aquesta declaració dóna
peu a imposar -i no m'agrada aquest nom, però és com ho diu i
ho defineix la llei- obligacions de servei públic a les navilieres
que afectuen la ruta. Això vol dir que el Govern de les Illes
Balears ha d'actuar, i crec jo que ho ha de fer, en aquesta
matèria, on com a mínim una part dels seus ciutadans tenen
consciència que no es defensen els interessos generals amb
prou eficàcia.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrer, vagi acabant.

EL SR. FERRER I COSTA:

Ja acab, president. Ja acab, com deia, però no puc fer-ho
sense deixar clar que les paraules que us he adreçat, president,
no s'han d'entendre des del retret, sinó des de l'aportació
d'idees, des d'una modesta posició de qui intenta conèixer les
necessitats  d'una illa i dels ciutadans de Formentera, d'una de
les quatre d'aquest país, per cert, com resa l'eslògan del Govern,
per així poder anar donant resposta a tot allò que ens ha deixat
per fer, que no és poc.

Per tant, president Antich, preneu les meves paraules com
a indicacions del camí a seguir, d'allò que la COP creu que és la
senda que necessita Formentera, indicacions i consells que
vénen d'un company de viatge i, per tant, embarcat en el mateix
vaixell, en el mateix projecte que vós.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Sr. Buades, de Els Verds
d'Eivissa, té la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, ara que
tenim quinze mesos de govern i encara tenim forces per
recordar (...) de canvis reals de tanta gent, Els Verds d'Eivissa
creim que val la pena reprendre la conversa sobre l'estat
d'aquest petit racó de món, les nostres illes, amb la vista posada
en l'estat del planeta. Aquesta ha estat i vol continuar essent la
nostra aportació a un govern plural, innovador i de canvi. Amb
totes  les nostres insuficiències ens reclamam partidaris d'una
democràcia viva, feta de reflexions, debats i accions
compartides i també de dissensions i posicions no sempre
uniformes, d'una democràcia on els votants exerceixin cada cop
més de ciutadans i ciutadanes, tot aprenent a pensar en el bé
comú i a llarg termini.

Quinze mesos són molts i molt pocs, a la vegada. Per això
com a ecologistes veim amb satisfacció especialment la posada
en marxa de dues grans línies de treball: la descentralització de
les Illes i l'aparició d'una autèntica política humanitària de cara
a la nova realitat immigratòria. És mèrit del nostre govern que
avui es trobin a punt de ser aprovats pel Parlament tres
projectes de llei clau perquè Menorca, Formentera, Mallorca i
Eivissa se sentin partícips d'un model autonòmic fins ara
artificial i molt centralista. Malgrat algunes deficiències
puntuals, manifestament millorables, la futura llei de consells
insulars, així com la Llei de transferències en matèria de
benestar social i d'ordenació del territori, formaran part, sens
dubte, de l'haver del primer govern progressista, nacionalista i
ecologista de les Illes. El reconeixement clar de poder polític
rellevant per als consells  insulars, que ha hagut d'esperar molt
més que els setze anys de govern regional anterior, ja que ens
remunta a la pèrdua de llibertats nacionals del 1715, serà una
fita clau per vertebrar la nostra comunitat, aquestes Balears tan
conegudes i tan poc viscudes com a pròpies per la gent de les
quatre  illes. 

Vivim, però, al segle XX, el segle de les migracions i del
desarrelament. En aquest sentit, que s'acabi d'aprovar un pla
d'immigració atent a les necessitats humanes del nous illencs
venguts de terres llunyanes i circumstancialment empobrides,
constitueix una encertada decisió en el camí d'aconseguir més
cohesió social i més justícia. Per a Els Verds, aquest compromís
d'acollida i cooperació fraternal és allò que dóna sentit al nou
marc (...) les Balears: quatre illes, un país, cap frontera, un país
arrelat en la seva diversitat, una terra solidària amb els nostres
germans i germanes menys afavorits avui com ho vam ser
nosaltres en altres etapes de la història. Aquestes dues eines
són fruit del progressisme més avançat del qual, modestament,
volem formar part.

Malauradament, però, Sr. President, no podem dir el mateix
d'altres aspectes bàsics de l'Executiu. Hem estat i serem
corresponsables amb el Govern que hem ajudat a crear fins i tot
en moments en què no hem estat consultats o mantenim
postures  molt llunyanes del que es proposava des del Consolat
de la Mar. Això no obstant, hem de ser valents i concrets per
ajudar a consolidar el bo i millor del projecte comú, és a dir, fer
cas a la set de canvi que recorria bona part de la ciutadania
abans de juny del 1999, en veure la impunitat amb què l'anterior
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administració emparava l'explotació sistemàtica de la nostra
terra a costa del paisatge i dels béns naturals de tothom, i del
benestar social de la majoria.

Francament, Sr. President, podem estar contents amb la
política territorial progressista? Dit d'una altra manera, després
d'un any llarg de moratòries, entre cometes, hi ha garanties que
els  plans territorials insulars no quedaran hipotecats per una
pressió constructora i turística que continua essent colossal?
Creim que no. Després de tanta llei i moratòries, el cert és que
el sostre de població global de les Illes a penes s'ha reduït fins
a devers 3,2 milions de persones, és a dir, encara pot
quadruplicar-se la població censada actual. És més, com més
encimentada està una illa menys afectada està per les
moratòries; Formentera en primer lloc, Eivissa després, en són
dramàtic testimoni. Podem permetre'ns destruir molt més
paisatge, beure'ns quatre vegades més aigua o produir quatre
cops més residus? Quin és el límit, Sr. President? Cal ser
realistes i reconèixer que gairebé està tot per fer en aquesta
matèria. Vostè sap que la construcció mou devers 300.000
milions enguany a les Balears, hi ha uns 6.000 empresaris del
sectors i es fan unes 15.000 obres; és més, hi ha qui ha descrit
magistralment com les Illes viuen cada cop menys del turisme
i cada vegada més de la febre constructora. Davant aquest
poderós lobby a favor de l'expansió sense fronteres, de la
urbanització de totes les illes, el Govern ha de ser valent i
prendre decisions de futur en benefici del benestar social.

Com a verds, creim arribada l'hora de promoure un pacte pel
medi ambient i el territori, obert a les diferents forces polítiques
i als agents socials, basat en la idea que l'ordenació territorial ha
de tenir dos grans beneficiats: el turisme sostenible, amic i no
destructor dels sistemes naturals, i la població resident. La
protecció territorial i l'ús assenyat dels béns naturals com
l'aigua són la clau de futur per a l'economia turística. 

Igualment i al mateix nivell, no pot ser que la joventut i les
persones i les famílies de baixos ingressos, un terç com a mínim
de la població real, no puguin aconseguir un habitatge digne
mentre veuen que qualsevol especulador construeix amb força
impunitat arreu del nostre territori. En tot cas, entre el benestar
de Kuhn & Partner o de Look & Find, i el del jove que té tres
feines temporals diferents per reunir un sou ben magre, Els
Verds proposam que el Govern aposti per un futur digne per
aquest darrer, el jove. Això significa triar i no fer jocs malabars
amb tothom per no acontentar ningú. 

La pedra de toc d'aquesta urgent necessitat de canvi cap a
la sostenibilitat és la modificació ràpida de la Llei de Directrius
d'Ordenació Territorial. Aquesta és la peça clau que legitima
l'expansió territorial desenfrenada; les DOT eviten posar límits
a la conversió de les Illes en un únic sistema urbà especialitzat
en l'oferta de segones residències per a rics, mentre la població
restant es va amuntegant més i més en nuclis  urbans cada cop
més degradats. El pacte de govern que signàrem incloïa aquest
compromís, i a hores d'ara no n'hem sabut res concret. Com
podran els consells insulars fer uns plans territorials que
serveixin per a res si la manca d'actuacions amb visió de futur
i l'absència de visió pedagògica dins la societat porta molta
gent a ser manipulada pels sectors més salvatges i rapinyaires?

És ben hora, doncs, que el Govern es mulli, d'acord amb els
consells  insulars, i promogui unes DOT modernes i
innovadores, orientades a la creixent sostenibilitat ecològica, a
donar una oportunitat d'habitatge, de primer habitatge, a la gent
i a garantir un futur al paisatge que queda, és a dir, a l'oferta
turística rendible.

En segon lloc, Sr. President, tenim un problema amb el medi
ambient. Ja sabem que tot ha passat a ser sostenible, excepte
alguns blocs, per cert, d'apartaments de qualitat que comencen
a caure, per exemple a Can Picafort de Mallorca. Parlant
seriosament, vostè creu que amb 400 milions de pessetes es
poden fer parcs naturals, gestionar Menorca com a reserva de
la biosfera i aconseguir el suport de la població pagesa que es
veu immersa en les propostes de protecció ambiental del
Govern? Sense diners i sense personal de gestió ambiental la
presumpta protecció d'un terç de territori balear via llei d'espais
naturals és paper mullat; durarà el que pot durar una estratègia
de màrqueting, però, com comença a avisar la Unió Europea, o
protegim de veritat o fins i tot acabarà costant els sous dels
fons europeus, a part del que anirem perdent de valor afegit
turístic. No és ben hora de fer de la política de parcs naturals
una política seriosa amb els mitjans materials i humans que li
pertoquen? Quants  d'anys més podrem mantenir la ficció que
feim PORN i declaram més i més espais protegits, entre cometes,
sense posar en marxa una gestió ambiental digna que generi
llocs de treball alternatius al sector constructor i hoteler i que
enriqueixi les comunitats locals agràries sense necessitat que
hagin d'abandonar o vendre la seva terra? Als Estats Units, a
França o a Catalunya fer parcs naturals és sinònim de fer coses
positives per la gent, i cal que el conjunt del Govern permeti
que les Illes se situïn en aquesta tendència d'avantguarda
abans que sigui massa tard.

Però els problemes ambientals no tenen un caire només
local, Sr. President. Com a ecologistes no entenem l'actual
projecte de pla energètic. Aquest repte connecta les Illes amb
la situació ecològica arreu del planeta. Un dels indicadors claus
de sostenibilitat és el consum energètic i, dins ell, el consum
elèctric afectat per aquest futur pla. L'escenari de consum que
preveu l'actual pla energètic és d'un 65% d'increment en quinze
anys. Aquest augment es cobriria augmentant el consum de
petroli per un costat i, per altre, introduint una oferta
considerable d'un altre considerable fòssil no tant contaminant
com és el gas natural. No es tancarà cap central bruta, i pel que
fa a les energies renovables queden fora de l'apartat normatiu
i entren en el camp de la carta als Reis Màgics, i el seu pes total
en el millor dels casos queda fixat en un màxim del 5% d'aquí a
quinze anys. Ras i curt, el pla ignora el compliment dels
compromisos internacionals de protecció del clima de Kyoto,
mentre que reconeix que les emissions de diòxid de carboni han
crescut enormement a les Illes, d'un 53% ni més ni manco, en els
anys noranta. Igualment relega a una posició decorativa les
energies renovables quan la pròpia Comissió Europea va
acordar una proposta de directiva sobre aquesta matèria el
passat 10 de maig, que propugnava que el 22% de l'electricitat
fos d'origen renovable l'any 2010. 



1678 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 40 Fascicle 2 / 17, 18 i 19 d'octubre del 2000

 

Estam en període d'al·legacions i Els Verds ens oferim a
treballar per incloure millores ambientals clares en el pla que el
facin exemplar. Estam segurs de la vostra bona disposició i
receptivitat, Sr. President, perquè, estau-ne ben segur, si no
donam prioritat a la modernització ecològica, no hi haurà més
benestar per a les Illes.

El temps és curt, però encara volem apuntar dos arguments
de reflexió. El primer, sobre la prioritat de les polítiques de
benestar social. Al nostre entendre el Govern ha de fer un
esforç transversal major per traslladar inversions de la part de
les infraestructures de creixement turístic i poblacional
(carreteres, potabilitzadores, depuradores, remodelació de
zones turístiques) cap a inversions concretes en benestar per
a la població de tot l'any. 

Un pla vertaderament ambiciós a favor d'una oferta de
primer habitatge de lloguer o compra per a joves o sectors
socials  desfavorits seria aquí molt ben rebut, com ho és la
inversió educativa. No cal confondre aquesta, però, amb la mera
suma de construcció infinita de nous centres i l'esforç
d'homologació retributiva dels ensenyants; les Illes Balears
vivim una situació d'infraeducació en relació als estàndards
europeus i espanyols, ja que gairebé un terç de l'alumnat no
acaba l'ensenyament obligatori. Un govern progressista ha
d'invertir recursos reals en garantir que la seva població jove
comptarà amb prou atractius socioprofessionals i educatius
com per no estat temptada d'abandonar l'escolar per fer-se un
sou temptador a la curta, però que li deixarà un horitzó laboral
precari i poc realitzador per a tota la vida.

L'última reflexió és el finançament autonòmic. Encara que
algú se sorprengui, aquest també és un tema verd. Parlem-ne.
Si alguna cosa hem sentit durant aquests  quinze mesos és que
aquest govern és pobre, que si tinguéssim diners faríem moltes
més coses, però hi ha el que hi ha..., etc. Nosaltres creim que cal
aprofitar aquest discurs, sovint fet des de formacions fins ara
no gaire autonomistes, per portar aquesta reivindicació allà on
es pot aconseguir de veritat algun resultat, és a dir, a Madrid.
Els Verds d'Eivissa proposam que el Govern plantegi al
Parlament i als agents socials de les Illes -és a dir, no ens basta
que es pacti amb el PP- una campanya ciutadana de suport a la
millora del finançament de l'autonomia de les Illes; per exemple,
davant l'empresariat turístic que no vol un nou impost hoteler
amb l'argument que podríem treure-ho amb escreix dels
impostos que ja pagam a Madrid; que com a Aragó o a Canàries
el Govern encapçali una reivindicació de justícia territorial que
fins ara ens costa molt en capacitat inversora de cara al
benestar de la nostra gent de tot l'any.

Per a nosaltres, aquest paper d'impulsor de la dignitat de la
nostra autonomia que ha de tenir un govern progressista,
nacionalista i ecologista, ha de partir de la base del
reconeixement que els serveis  comunitaris que han de prestar
el Govern i els consells no s'adrecen només a satisfer la
població censada, ni tan sols la de fet, sinó també la població
real equivalent, és a dir, l'enorme allau de població turística o de
segona residència que passa per aquí consumeix els nostres
recursos, condiciona a l'alça totes les infraestructures, col·lapsa
els  serveis bàsics en temporades puntes com les cues de

l'Insalud, però després no contribueix solidàriament a sostenir-
les.

I acabam. Els Verds d'Eivissa esgotarem les possibilitats de
cooperació i treball en comú a compte del pacte que
subscriguérem. Volar baix és perillós. Viure aferrats a terra
esperant no poder caure massa fort és enganyós. En realitat -
diu un gran ecologista, el doctor Ramon Folch- no hi ha res més
segur que posar aire enmig, és a dir, altura de mires. Les àguiles
mai no cauen, mentre que les gallines xoquen fins i tot amb els
seu propi abeurador en els seus curts vols rasants.

Des de Els Verds sempre hem dit que si alguna cosa es
mereix credibilitat en aquest govern és el tarannà obert i
dialogant del president. Ara, a més, fins i tot a casa vostra teniu
l'horitzó aclarit. És  hora de fer política, Sr. President. No deixem
que la gestió diària curta de mires marceixi el Govern
progressista.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades. Té la paraula la Sra. Maria
Antònia Munar, del Grup d’Unió Mallorquina.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Ho vaig dir ahir
i ho repetesc avui, el discurs del Sr. Antich ens ha semblat un
bon discurs, un discurs positiu dins de les possibilitats del
Govern que tenim, un discurs ben estructurat, un discurs
pactat, un discurs on totes les sensibilitats han pogut dir el que
creien. Des d’Unió Mallorquina som conscients del que hi ha
i a quin govern donam suport, a un govern socialdemòcrata,
com hem pogut veure, amb ecologistes, i bé, això no ens ha
d’estranyar, en aquests moments jo diria que a tota Europa hi
ha aquests tipus de governs, hi ha excepcions, Austria,
Espanya, però llevat d’això, és el normal.

(Remor de veus)

La veritat és que Unió Mallorquina som conscients que no
participam en el Govern, però que li donam suport, i li volem
donar suport amb força. A Unió Mallorquina, la veritat és que
ens va estranyar, ens va estranyar que un discurs tan ben
estructurat, tan pactat, tan consensuat, necessitàs la defensa
de més d’un portaveu, nosaltres pensàvem que el defensaria el
president, que intervendria un a favor, un en contra, i nosaltres
ens posicionaríem. Hem vist que ha volgut el reforç que és
reglamentari i que no és per entrar en debat, d’un vicepresident,
d’un conseller, la veritat és que nosaltres vam discutir al partit,
si hi havia tantes defenses, si no dèiem res o si també trèiem el
santcrist gros en aquesta processó, i demanàvem al president
del Parlament que baixàs a defensar la postura d’Unió
Mallorquina.

(Remor de veus i rialles)

Però bé, al final, la veritat és que vàrem pensar que perquè
no es pogués malinterpretar i perquè no es pogués pensar que
realment volíem ridiculitzar o cridar massa l’atenció, vàrem dir
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que defensaria la portaveu, com sempre ha fet, aquest discurs.
I la veritat és que ho faig, Sr. President, amb gust.

Crec que ha estat un discurs realista, un discurs en un
moment de gran bonança econòmica, en un moment que és fàcil
dir Mallorca, les Illes Balears, Espanya, tot va bé, vostè va dir
“va bé, però el mèrit no és tot meu”, i això crec que és positiu.
I dic que és realista, perquè estàvem acostumats i continuam
acostumats que els presidents  quan les coses van bé, sempre
diuen que tot el mèrit és seu, cosa que realment és impossible.
Vostè va estar moderat, i jo diria que sensat, atesa la situació,
com dic, de bonança econòmica i de plena ocupació que permet
ser més triomfalista. Vostè, al seu discurs, ens va donar una
visió de la situació actual i jo diria que aquesta situació és la
que ha permès a aquest pacte continuar i la que ens permet
prendre mesures, encara que a Els Verds no els bastin, que jo
ho comprenc, però mesures proteccionistes, mesures
mediambientals  que faran possible una disminució d’un
creixement desmesurat, ha fet possible moratòries, i tot això ha
estat possible sense crispació, i això és l’important. No fer
grans mesures que després facin que te n’hagis d’anar del
govern, l’important és fer les mesures adients per poder
continuar vigents aquestes mesures i que no et vengui un altre
i te les canviï i siguin encara pitjors.

Des d’Unió Mallorquina, com un partit de centre, un partit
moderat, un partit nacionalista, un partit liberal, per a nosaltres
el més important és que el que s’ha fet al pacte, el que s’ha
signat es pugui complir. Per a nosaltres el més important són
les persones i el territori. Per tant, compti amb nosaltres sempre
que vostè vulgui defensar els interessos d’aquestes persones
i del nostre territori. I no necessitam ni li demanam, Sr.
President, un govern hiperactiu, ens conformam amb un govern
efectiu, nosaltres voldríem que vostè fos capaç, i nosaltres li
donarem suport, de solucionar els problemes que creim que
tenen els ciutadans i les ciutadanes d’aquestes illes avui per
avui.

I quins creim que són aquests problemes? Doncs miri, els
problemes bàsics són el tema de l’aigua, el tema del llum, el
tema de les carreteres i la conservació del territori. Podríem
parlar de molts d’altres, perquè és important la salut, és molt
important l’educació, és molt important la cultura, el benestar
social, l’agricultura, els discapacitats i els majors, però no tenc
temps de parlar de tantes coses, perquè amb aquests sistemes
que ens posen de llum, segur que ben aviat m’aturaran. Em
centraré en els tres que són fonamentals per a tots els
ciutadans sense entrar en sectors.

Pla hidrològic. Vostè en va parlar ahir, i tendrà el nostre
suport per a aquest pla. El problema, però, Sr. President, és que
no té molt de temps a perdre, no podem estar discutint, quan no
hi ha aigua, si dessaladores sí, si dessaladores no, hi ha
d’haver dessaladores quan no tenim un sistema ràpid de posar
aigua. I no hem d’estar discutint que si mòbils, que si no
mòbils, ahir va dir vostè “modelar”, miri, a Unió Mallorquina
ens és igual si caminen, l’important és que, quan l’aigua
s’acabi, tenguem el remei i l’aigua no pugui faltar. Posi en marxa
tots  els plans que vulgui, però el que li demana Unió

Mallorquina és que ara i a l’estiu, quan obrim els grifons, surti
aigua.

Li donarem suport al Pla energètic, però que ens preocupa
del Pla energètic? Del seu pla energètic ens preocupa que ha de
passar per la Comunitat Valenciana, venir per la mar, i la veritat
no sabem quin temps estarà aquest pla a posar-se en marxa. I
què ens preocupa? Doncs a nosaltres ens preocupa que aquest
estiu no hi hagi les aturades de llum a les quals estam
habituats, perquè això és tercermundista i no ens ho podem
permetre. Per tant, plans sí, però que s’executin tan aviat com
sigui possible.

També li donarem suport a la seva proposta de Pla de
carreteres, que, per cert, si veuen en programa electoral, és el
nostre, no diré que han estat Ana Rosa Quintana, perquè, la
veritat, jo crec que no és que ens hagin volgut copiar, sinó que
pensat i meditat, entre el que hi havia, el que és possible i el
que és convenient, hem arribat uns i altres a les mateixes
conclusions. Per tant, li donarem suport, però pensi que les
carreteres, entre que fas el projecte i comences les obres i les
acabes, hauríem de tenir temps d’inaugurar-ne qualcuna.

Estam a favor de conservar el territori, totalment, però una
conservació autèntica, sense excuses partidistes, sense
propostes camuflades de molt de proteccionisme sí, xalets no,
però habitatges de protecció oficial en sòl rústic, sí. No, no, no,
siguem clars, si protegim, protegim, i protegim per a uns i per
als  altres, perquè tant consumeixen territori i recursos uns com
els altres, votin a qui votin.

Està molt bé apostar pel reciclatge, pel compostatge, crec
que tenim un bon pla de residus, vostè en va ser un bon
partícip, però el que més importa als ciutadà i el que hem
d’aconseguir és que no tengui el fems davant ca seva, perquè
això és el que em demanen tots i cadascun dels ciutadans.

 També estam a favor de l’adquisició de finques rústiques
per fer-les públiques, totalment a favor, ens sembla molt bé
Aubarca, es Verger, les adquisicions, però volem que
d’aquestes  finques en puguin gaudir tots els ciutadans. Sap de
què se’m queixen els ciutadans, Sr. President?, diuen que quan
aquestes finques eren privades, ells podien córrer-hi per dins,
ara que són públiques les han tancat. Doncs no, hauríem de fer
possible que els ciutadans gaudissin que les finques, amb els
doblers de tots, compram.

Pel que fa al turisme, el sector del turisme mereix un debat,
jo diria que singularitzat, avui aquí no es pot dir tot, quin és el
nostre missatge?, més que controlar el sector, nosaltres creim
que el que s’ha de fer és que el sector ha de mantenir la qualitat
mediambiental necessària perquè els ciutadans d’aquestes illes
i els visitants puguem tenir el que ens mereixem i els recursos
suficients per dur endavant tota la programació imprescindible
i necessària per aconseguir el que és important, un turisme de
qualitat per damunt d’un de quantitat, i aquí alguns membres
del pacte hauran de fer una aposta sense por i sense males
consciències, perquè apostar per la qualitat significa ser un poc
menys social.
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Vostè, Sr. President, ahir va esmentar que els ciutadans
d’aquestes  illes han de gaudir de cinc tipus de seguretat:
seguretat com a consumidors, com a treballadors, en l’atenció
sanitària, en el temps d’oci i en els casos d’emergència. Si em
permet, Unió Mallorquina, n’hi afegirà un altre: els ciutadans
d’aquesta comunitat s’han de sentir segurs jurídicament, han
de tenir el marc jurídic que permeti, sense por, poden planificar
la seva activitat professional, comercial i personal, hem de saber
de què anam. Aquesta és la seguretat jurídica que mai no ha de
faltar en qualsevol línia i proposta política, i n’hem de ser tots
molt conscients.

Per aconseguir la millor solució a tots aquests problemes
plantejats i a totes aquestes inquietuds que tenen els nostres
ciutadans, és imprescindible, no només necessari, un bon
finançament, un finançament just, que mai no l’hem tengut,
primer perquè deien que governava el PSOE allà i el PP aquí,
després perquè governava el PP aquí i també allà, i ara perquè
diuen que governen a l’inrevés, el cert és que sempre tenen una
excusa perquè el finançament que correspon a les nostres illes
no arribi. Ens agradaria un plantejament molt seriós sobre el
tema del finançament de les comunitats autònomes. Crec que
aquí han de treballar tots els partits d’una forma molt conjunta
perquè aquest tema es començarà a debatre al 2001 i d’aquest
depèn el futur, més de qui governi, de les nostres illes, i aquí
també l’oposició hi té un paper molt important, si és que fa
comptes qualque dia governar en aquesta comunitat.

Si abans esmentava que a Unió Mallorquina el que li
importa és resoldre els problemes de les persones, del poble,
vostè, Sr. Antich, té una tasca ben difícil, aconseguir que les
relacions entre aquesta comunitat i el Govern central siguin
unes bones relacions, ja sé que no només depèn de vostè i que
segurament si depengués només de vostè, les coses anirien bé,
però la veritat és que ho hem d’aconseguir. 

Vostè també, Sr. President, dins el marc estatutari, ha fet una
aposta clara i decidida cap a un nou model institucional, basat
en el que deia l’estatut i en la realitat geogràfica, amb una
Mallorca, una Menorca, una Eivissa i una Formentera. No
dubtam, Sr. President, que vostè és perfectament conscient que
per fer efectiu aquest nou model institucional ens tendrà
sempre al seu costat, que aquesta és la peça clau del pacte,
pensi que aquesta també serà, Sr. President, la clau del seu èxit,
en el qual, com no podria ser d’altra manera, tots hi volem
participar.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Munar. Té la paraula el diputat Sr.
Eberhard Grosske, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i
Ecologista.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats i la
resta. Dues paraules sobre l’enfocament del debat. Des del
nostre punt de vista, aquest debat no és una compareixença

gegant del Govern davant l’oposició, és un debat de política
general on han de tenir un protagonisme clar els problemes
concrets  dels ciutadans i que no s’ha de centrar, de manera
exclusiva, sobre l’acció del Govern. És, en definitiva, un
moment solemne on totes les forces parlamentàries es reuneixen
en aquesta seu del Parlament per analitzar la situació global de
la comunitat, quins problemes tenim, quines solucions hi ha,
com podem abordar aquests problemes. És, en definitiva, una
festa de la pluralitat democràtica d’aquesta comunitat
autònoma, del conjunt de la pluralitat de les forces polítiques
en el seu conjunt i, evidentment, de la pluralitat de les pròpies
forces polítiques que formen part del pacte de govern.

Parl aquí en nom d’un grup, Esquerra Unida i Ecologista, a
la vegada plural en la seva composició interna, on participen
diputats i diputades d’Esquerra Unida i d’Els Verds de
Mallorca, un grup amb una perspectiva ideològica molt nítida,
d’esquerra transformadora i d’ecologisme polític. Això vol dir
voluntat de canvi i de transformació, això vol dir una anàlisi
global de les coses que va, des de problemes planetaris, com
són ara el canvi climàtic o les desigualtats entre el nord i el sud,
per passar sense solució de continuïtat a problemes de caràcter
local, com són la gestió dels nostres propis recursos naturals,
l’exclusió social o el consum desmesurat de territori. Una
voluntat de transformació que està íntimament lligada amb la
presència, a la nostra teoria i a la nostra pràctica, de determinats
valors que són comuns a Els Verds i a l’esquerra
transformadora, uns valors que són els de la solidaritat, el de la
justícia social, el de la sostenibilitat ecològica i el de la
democràcia participativa. Tanta importància tenen els valors al
nostre discurs que hi ha una temptació permanent de fer
efectivament un discurs exclusivament de denúncia i de valors,
en definitiva, un discurs exclusivament moral. Però si la política
és l’espai existent entre la moral i el dret, hem de convenir que
fer un discurs exclusivament moral significa renunciar a la
política i, per tant, renunciar precisament a treballar per a la
transformació real i concreta de les coses.

En tot cas, també convé deixar clar que fer política des
d’una posició transformadora no significa renunciar als valors
morals, no significa manca de valentia, a l’inrevés, allò més fàcil
és refugiar-se en una posició estètica, allò més difícil és
enfrontar-se honestament amb una anàlisi objectiva de la
realitat, analitzar objectivament la correlació de forces existent
entre les distintes forces polítiques, i a partir d’aquí construir
una política d’aliances i dissenyar una estratègia i una tàctica
per fer avançar realment les nostres polítiques.

Aquest raonament és el que explica la decisió dels partits
que som dins el grup d’Esquerra Unida i Ecologista, d’Esquerra
Unida i d’Els Verds de Mallorca, de participar en el pacte de
progrés del 99, i de participar-hi, no des d’una posició perifèrica
o marginal, sinó des de la centralitat que significa la participació
en el Govern.

Feta aquesta introducció s’imposa breument i abans
d’abordar realment les solucions i les prioritats del futur, és
inevitable fer, deia, una petita anàlisi del que s’ha fet des del
darrer debat de la comunitat, des del darrer debat de política
general.
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Des del nostre punt de vista, aquest darrer any ha suposat
importants passes en la consolidació del projecte progressista
a la nostra comunitat, des de l’oposició conservadora s’han
anat dissenyant, bàsicament, tres discursos en contra del pacte.
El primer és el de l’estiu del 1999, nega la major i parla de pacte
antinatura; el segon és de principis del 2000 i parla de
paralització i d’inactivitat; i el tercer, que pràcticament se
superposa al segon en el temps, és el de la incapacitat per
resoldre problemes concrets com són el proveïment d’aigua o
els  efectes de la sequera a l’agricultura. Tots tres discursos
s’han esbucat estrepitosament al llarg del temps. Arribam a
octubre del 2000 amb una majoria més cohesionada, arribam
amb un balanç d’activitat, canvis legislatius, creació de noves
institucions i acció general de govern senzillament
espectacular, s’analitzi com s’analitzi, i arribam, havent
demostrat una gran capacitat d’interlocució amb la societat, ja
sigui aquesta societat, els pagesos, els propietaris de finques
incloses a parcs naturals, com és el tema de Mondragó que ens
semb la emblemàtic, ja siguin organitzacions empresarials, ja
siguin organitzacions sindicals, etc.

Estam, evidentment, molt lluny de dir que tot s’ha fet bé,
estam simplement avançant per un camí que, a més, és un camí
objectivament difícil. Hem tengut dubtes, s’han comès,
indubtablement, errors, però jo crec que hi ha dos mèrits
innegables d’aquesta singladura del darrer any, primer, haver
tret els problemes dels calaixos o de davall de les catifes,
segons es vulgui expressar, per exemple el tema de l’aigua,
aquest tema de l’aigua que l’any 1998, el president del Govern
deia que estava solucionat per a 20 anys, una profecia realment
antològica; el tema de l’energia, amb un pla energètic que no
arribava a sortir mai de la vida, any rera any, legislatura rera
legislatura; la sinistralitat laboral davant la qual no hi havia
coratge de posar en marxa mesures concretes; el tema de la
salut mental; el tema de la situació dels funcionaris de la
comunitat; el tema de l’habitatge; el tema dels espais naturals;
el tema del finançament dels consells, eren temes senzillament
no abordats, amagats dins un calaix. I jo crec que aquest
govern, com a mínim, ha tengut decisió política a l’hora de
treure’ls del calaix i afrontar les qüestions.

Evidentment, no es pot fer una relació de tot el que s’ha fet,
però, evidentment, no hi ha cap àrea del Govern on no s’apreciï
una atenció permanent cap al canvi, cap a la solució dels
problemes, cap a la millora de la situació. Per primera vegada, i
malgrat que el tema de les mesures d’emergència que s’han
hagut d’aplicar, com són les dessaladores, ho hagin amagat,
s’apliquen aquí vertaderes polítiques de gestió de la demanda
en el tema de l’aigua. Per primera vegada s’han introduït criteris
que durant legislatures anteriors estaven senzillament prohibits
en la gestió dels residus, com és el tema de la reducció de
reciclatge i de la reutilització, per si qualque historiador repassa
el Diari de Sessions, ho vull remarcar per si no s’ho creu,
estaven prohibits per la normativa autonòmica. Es veu, per
primera vegada, un impuls real en el tema del ferrocarril, es veu
un nou disseny racional de síntesi en la  xarxa de carreteres, hi
ha hagut canvis molt  visualitzables, molt cridaners, la creació
de noves institucions, com el Servei balear d’ocupació, el
Consell econòmic i social i l’Institut de la dona; altres coses
també molt visualitzables com és la futura llei de comerç o el

projecte de llei de l’ecotaxa, però també hi ha altres coses que
es fan amb menys discreció, però que són extraordinàriament
importants com és, per exemple, la reconversió de les funcions
d’una empresa com Isba, una empresa, per dir-ho d’una manera
suau, que no complia cap funció social, i que en aquest moment
s’està transformant en una empresa que ajuda al que ha
d’ajudar, que és ajudar el finançament de les petites empreses
a la nostra comunitat.

No crec que sigui necessari dir que tot el que s’ha fet ha
estat plenament del gust del Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista, en temes com l’ecotaxa, com les normes cautelars,
per esmentar dos exemples, des d’aquest grup, des dels partits
que l’integren, hem manifestat públicament posicions
diferenciades des del respecte a les regles del joc del pacte i
salvaguardant la governabilitat. Això és natural i estic
convinçut que passa a tota la resta de grups, aquesta és la
misèria, i probablement també la grandesa, d’un pacte tan plural
i tan ample com aquest que, efectivament, cap de les mesures
o el conjunt de les mesures és impossible que s’ajusti
plenament a la conveniència o als criteris d’un grup en
particular.

Però, en qualsevol cas, allò que és essencial a l’hora de fer
un balanç és constatar que el programa del 99, que aquest
programa del 99 que va donar peu al pacte, que justifica el
pacte, es desenvolupa amb normalitat i a bon ritme, a bon ritme
des del punt de vista temporal amb una excepció, jo crec que
s’ha de notar, que és  el tema de les transferències als consells
insulars on hi havia uns compromissos temporals que s’han
desbordat.

Fer aquest balanç, globalment positiu, com he dit, jo crec
que és el moment de parlar de futur, de parlar com afrontar els
problemes dels ciutadans durant els propers ...

(Interrupció momentània de la gravació) 

... del programa pactat, hem de marcar, en definitiva, jo crec
que en aquest debat, els perfils i les prioritats de cada grup
polític, sabent que a la fi caldrà fer una síntesi entre les
prioritats i els perfils de cadascun dels grups, com a mínim, que
conformen la majoria.

Primer bloc, territori, creixement turístic i urbanístic. Jo crec
que hi ha un aspecte interessant del discurs d’ahir, jo crec que
per primera vegada en aquesta comunitat, i crec que no és una
cosa molt freqüent, hi ha una aposta per un creixement moderat
del producte interior brut, per primera vegada des d’aquesta
tribuna i des d’una responsabilitat governamental, s’aposta per
un creixement sostenible, per un creixement moderat. I és certa
la referència que es feia al discurs d’ahir, per part del president,
que s’ha començat a posar fre a la situació, jo crec que les
mesures que s’han adoptat durant aquest darrer any són
importants, la llei de setembre del 99, de mesures urgents, amb
limitacions a la construcció en sòl rústic, amb limitacions en el
tema d’urbanitzables, les desclassificacions posteriors,
d’indrets específics, con es Canons o Cap Pinar, les normes
cautelars, crec que tot això són passes importants. Però la
situació, malauradament, dista molt d’estar pacificada. S’ha de
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dir a la gent, els ciutadans han de conèixer que maldament es
fes aquesta frenada imprudent a la qual al·ludia el president a la
seva intervenció, aquesta frenada en sec, només les llicències
concedides a la nostra construcció, a la nostra comunitat per a
construcció nova, suposarien una permanència de les grues en
el seu actual estat d’activitat probablement durant els propers
dos anys. El mal, el mal que s’ha heretat és un mal
extraordinàriament gran, que ens ha desbordat en la seva
anàlisi, i propostes que semblaven agosarades fa cinc anys, en
aquest moment són propostes tímides i que tothom dóna per
assumides, el mal que hem heretat, el desordre urbanístic que
s’ha heretat en aquesta comunitat, la manca de planificació
territorial, és enorme.

I des d’aquest punt de vista, a mi m’agradaria remarcar una
qüestió que només va ser esmentada de passada al discurs, que
és que aquest pacte té una cita amb la història l’any que ve,
amb la revisió de les Directrius d’Ordenació Territorial, i
complementàriament, amb la redacció de la Llei del sòl.
Necessitam, efectivament, revisar les DOT, com va explicar el
Sr. Antich i, a més, ho hem de fer ràpid, perquè aquesta revisió
de les DOT, abans de l’estiu del 2001, probablement, pugui
servir de marc, precisament, per al desenvolupament harmònic
dels  plans territorials insulars. I és a partir d’aquest trinomi que
hem de treure durant aquesta legislatura Directrius
d’Ordenació, plans territorials insular, llei del sòl, a partir
d’aquest trinomi on passarem de les actuacions puntuals a la
definició real del que aquest pacte és capaç de fer en matèria de
protecció territorial.

Lligat a aquesta qüestió, de la protecció territorial, i
acompanyant evidentment mesures que jo crec que són
evidents, com és la derogació de la Llei de camps de golf, un
arcaisme absolut a la nostra comunitat autònoma i contradictori,
per cert, amb el programa del 99, hem de parlar del tema de
recursos naturals i d’energia, només dues pinzellades per no
allargar-me en el temps.

En el tema de l’aigua hem demostrat capacitat, sentit de la
responsabilitat i realisme per afrontar les necessitats
immediates, jo crec que ara cal demostrar que som capaços de
desenvolupar convenientment allò que hem començat a fer, és
a dir, desenvolupar polítiques d’estalvi i de gestió de la
demanda.

En el tema de l’energia, efectivament, nosaltres pensam que
el Pla energètic és susceptible de ser millorat, està en el tràmit
necessari per a la seva millora, i que, efectivament, cal fer més
èmfasi en la gestió de la demanda, més èmfasi en les energies
renovables i modular les respostes que es vagin donant a la
demanda energètica en funció de diversos escenaris
d’increment de la demanda, és a dir, hem de preveure diversos
escenaris  en funció de l’èxit d’aquestes polítiques de contenció
del creixement.

I, efectivament, hem de fer una llei de residus que també és
al pacte de govern del 99 que consagri, a nivell legislatiu,
aquesta nova política moderna i racional, de gestió de residus
que ha començat a fer el pacte de progrés.

Quant als espais naturals, dues paraules, només, una, que
és un debat que pens que està plenament sancionat per la
societat, si un analitza el resultat de l’enquesta que va
encarregar el Govern fa uns mesos, són aclapadors, la gent vol
espais  naturals protegits, la gent vol parcs naturals i la gent vol
una bona gestió d’aquests espais. Hi ha compromissos clars,
com el parc de la Serra de Tramuntana, i s’ha de ser inequívoc
en el manteniment d’aquests compromissos, perfectament
compatibles, d’altra banda, amb d’altres compromissos
adquirits amb posterioritat, com és ara aprovar una legislació
autonòmica pròpia que desenvolupi aquesta matèria.

En política social, l’esforç que s’ha fet és sens dubte molt
important, s’ha aixecat una conselleria de Benestar Social del
no-res, i això s’ha de dir amb la màxima claredat i rotunditat,
perquè efectivament, simplement no existia una conselleria de
Benestar Social. Per primera vegada, jo crec que es fan
polítiques laborals dignes de tal nom en aquesta comunitat
autònoma, s’ha incrementat molt l’esforç en matèria
d’habitatge, en matèria d’educació, en matèria de sanitat, però
això, i estic segur que el Sr. President està d’acord amb mi, és
encara insuficient. Hem d’aprofitar la bonança econòmica actual
per posar les bases d’un autèntic  sistema de protecció social a
les Illes Balears, que en aquesta legislatura com a mínim
hauríem d’intentar que ens equiparàs a d’altres comunitats
autònomes que tenen uns sistemes de protecció social
absolutament envejables en relació amb el nostre model.
Necessitam un servei balear d’ocupació que funcioni,
polítiques d’immigració com les que s’han començat a
dissenyar, la integració laboral dels aturats de llarga durada,
lluitar contra el fracàs escolar, construir (...) d’integració laboral,
social i cultural per als joves, i superar dèficits d’equipaments
per a les persones majors i per a altres col·lectius. 

Vostè, Sr. President, sap que hi ha projectes i recursos en
marxa per totes aquestes qüestions, i jo el convid de qualque
manera que ho expliqui amb l’èmfasi necessari a aquesta
cambra, i que en definitiva vengui a desmentir aquells que
diuen que s’ha deteriorat la seva capacitat d’il·lusionar. I diré
encara una altra cosa, que és el manteniment del nostre
compromís  amb els pensionistes perceptors de pensions no
contributives i assistencials, un compromís que està en el pacte
de govern, que està en el pacte per l’ocupació, i un compromís
que ha de ser lògicament irrenunciable per part d’aquest
govern.

En el tema de les relacions amb l’Estat, jo tampoc no vull fer
victimisme, però jo vull fer reivindicació. Jo som una persona
que li agrada reivindicar, al nostre grup, als Verds, a Esquerra
Unida li agrada reivindicar, i jo vull reivindicar. Jo vull
reivindicar el desenvolupament del REB, fa dos anys també, o
tres, el Sr. Matas em deia “és que, clar, si no hi ha descomptes
per a mercaderies, jo ja ho comprenc que vostè tengui recels
davant el règim especial de Balears”. Doncs a hores d’ara han
passat aquests anys, estam a finals del 2000 i aquesta qüestió
no està engirgolada. En política d’inversions aquesta comunitat
ha perdut amb els pressuposts del 2001 posicions relatives
respecte de la resta de comunitats, quan estava clarament dins
l’esperit del REB que s’havia de superar una situació
d’endarreriment en aquesta qüestió. No, no ens superam, no
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ens mantenim, empitjoram la nostra situació en matèria
d’inversions de l’Estat respecte d’anys anteriors.

En el tema de l’aigua i l’actitud del ministre de Medi
Ambient, jo tenc una certa dificultat per seguir les seves
propostes. Tal volta si m’acostàs més per s’Arenal i seguís una
mica més aquests jocs que fan els romanesos amb els gobelets,
“siga la bola”, tal vegada tendria més pràctica per saber per on
van les ofertes inversores del Sr. Matas en matèria hidràulica.
Confés que tenc dificultats greus per seguir aquesta qüestió.
Però una cosa m’ha quedat clara, és que quan aquesta
comunitat ha tengut una sequera espantosa, ha tengut set i ha
hagut de fer inversions per tenir aigua, no hi ha hagut ni un
duro de Madrid. Això  sí que m’ha quedat clar. Els coloms que
estan volant pel cel per l’any 2002 o 2003, això encara no ho
tenc aclarit, però per la nostra set de l’any 2000 no hi ha hagut
un duro del ministre de Medi Ambient.

El forat d’educació, d’aquesta meravellosa transferència que
ens posava a l’avantguarda de les transferències d’educació
del conjunt de l’Estat és un forat pel qual se’n van els migrats
recursos d’aquesta comunitat autònoma, perquè va ser -s’ha
demostrat per activa i per passiva- una transferència
clamorosament mal negociada. 

Hi ha un tema sagnant, que és un tema d’estat, o de
comunitat, o del que es vulgui dir, que és el tema del conveni
de carreteres. Ja no és un tema de com han de ser les carreteres,
ni com han de deixar de ser. És un tema de si aquesta comunitat
es deixa  o no es deixa arrabassar les competències de carreteres
per part de l’Estat, si hi ha una regressió respecte d’aquell
decret de transferències de fa uns anys. Qui decideix com es fan
les carreteres en aquesta comunitat autònoma? El ministre del
Govern central o nosaltres? I això és una qüestió molt de fons
i molt política, i jo crec que aquesta actitud de xantatge, de
mantenir el conveni de finançament, que en definitiva no ve
més que a suplir un greuge comparatiu que té aquesta
comunitat, de no tenir el finançament que es dóna a altres
comunitat per a les carreteres d’interès general, no té altre
contingut aquest famós conveni, no és cap regal de nadal, és
simplement acabar amb un greuge comparatiu, no ha de servir
per condicionar l’exercici lliure de la nostra competència,
atribuïda en funció de l’Estatut d’Autonomia.

Per tant hem de reivindicar. No ens hem de fer les víctimes,
però hem de reivindicar, hem de donar prioritat al
desenvolupament del règim especial, i hem de reivindicar
efectivament un sistema de finançament adequat per a la nostra
comunitat. Jo crec que aquesta és una comunitat relativament
rica respecte de la resta de l’Estat, amb una administració pobra,
i això és una cosa que no té cap tipus de sentit, perquè tenim
dret, pens jo, a una administració autonòmica amb capacitat per
ajudar els ciutadans a resoldre els problemes, per ajudar els
consells insulars i per ajudar els ajuntaments.

I jo vull també introduir en l’agenda qüestions com la
situació de la presó o la situació de l’Administració de Justícia
a les Illes Balears, qüestions que efectivament són de
competència de l’Estat en aquests moments, plenament, però
que des de la nostra perspectiva de defensa dels interessos

generals  d’aquesta comunitat i com a govern d’aquesta
comunitat autònoma no podem tancar els ulls davant situacions
de desatenció als ciutadans o, més greu encara, d’incompliment
flagrant dels seus fins constitucionals en el cas de la presó que
es donen en aquests àmbits.

Des del punt de vista institucional, jo crec que s’ha
d’accelerar el tema de les transferències als consells. Jo vull dir
ràpidament que el model de transferències en matèria de serveis
socials  és un model extraordinàriament intel·ligent i interessant,
molt descentralitzador, molt d’acostar els serveis als ciutadans,
arribant fins i tot la possibilitat de la descentralització als
ajuntaments, amb una capacitat també de desenvolupament
normatiu per als consells insulars i, a la vegada, reservant per
al Govern un paper que és evident que és el de la planificació,
el de la reglamentació, el del finançament, perquè en definitiva
el Govern ha de poder assegurar que no tenguem una
comunitat a tres velocitats en matèria de serveis socials. Jo crec
que és un model bo a seguir, és un model intel·ligent i hem
d’accelerar la resta de transferències a partir d’aquest model.

Dues pinzellades. Jo crec que també s’ha de fer referència
i s’ha d’accelerar el tema dels síndics de Greuges i de Comptes;
evidentment és una responsabilitat del conjunt de la Cambra,
però que hem de posar fil a aquesta agulla.

Bloc de transparència política, jo diria que seria bo abordar
una normativa que regulàs la participació ciutadana a la nostra
comunitat. És  vera que el diàleg amb la societat, la interlocució
institucions-societat, ha avançat enormement durant aquest
darrer any a la comunitat autònoma, però probablement caldria
una norma que ho regulàs, que ho universalitzàs, que ho
homogeneïtzàs i que fins i tot implicàs altres institucions. I
efectivament cal impulsar també la Llei de subvencions prevista
en el pacte del 99 i que ha de donar transparència a aquesta part
de l’activitat administrativa.

Tema de l’Estatut d’Autonomia. Està implícit en el pacte de
govern del 99, no està explícit, però jo crec que a l’àmbit de la
majoria de progrés s’ha d’encetar aquest debat de la reforma de
l’Estatut d’Autonomia. Ara que deixam de ser els darrers en
tantes  coses, els darrers en tenir Consell econòmic i social, els
darrers en tenir tantes altres qüestions, ara que començam a
deixar de ser una comunitat de tercera en tantes qüestions, jo
crec que hem d’obrir el debat d’equiparar-nos realment a les
comunitats històriques en matèria d’estatut d’autonomia.

Matèria de política de comunicació. He de dir el següent: el
programa parlar d’un model audiovisual propi. Nosaltres estam
absolutament d’acord, però només una qüestió sobre el model
de gestió; la participació del Govern balear, la participació dels
recursos públics en un mitjà audiovisual, implica també obrir les
portes al control democràtic d’aquest mitjà, i no estic apel·lant,
naturalment, al control del Govern sinó al paper que el conjunt
del Parlament ha de jugar amb un medi audiovisual propi de la
nostra comunitat.

Dues paraules per acabar, després de fer aquestes
precisions i de marcar el que serien les nostres prioritats. El
nostre grup parlamentari -ho he dit al principi- està tan disposat
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com el primer dia a respondre a la il·lusió històrica aixecada
l’any 99 a la societat balear. Aquesta és una experiència
històrica dins l’àmbit de Balears i és una experiència també
singular a l’àmbit del conjunt de l’Estat que nosaltres tenim
l’obligació de convertir en un èxit i de donar-li continuïtat més
enllà del 2003, com la Sra. Munar, amb el seu sentit pràctic,
al·ludia molt clarament en la seva intervenció. Les regles per al
bon funcionament del pacte són tres i són molt senzilles: el
respecte al programa pactat; el respecte al resultat de les urnes
del 99, és a dir, ni hegemonismes dels majoritaris ni
sobrevaloració dels minoritaris, respecte al resultat de les urnes
del 99; normalització de la diferència, aquest és un pacte plural
i no té sentit  intentar projectar la idea del fet que de sobte tots
pensam igual, però evidentment sempre compatibilitzant
aquesta expressió de la diferència, aquesta expressió de la
pluralitat amb l’assegurança de la governabilitat, i això és un
aspecte fonamental. 

Des del respecte a aquestes tres regles senzilles és evident
que la lectura del programa del 99 admet diferents prioritats i
accents. Des del meu grup, des d’Esquerra Unida i des de Els
Verds de Mallorca, li hem plantejat, Sr. President, honestament
les nostres prioritats de futur. A vostè li correspon un paper
fonamental en una feina que a la fi és una responsabilitat de
totes  les forces que conformam la majoria: trobar una síntesi, un
terreny d’encontre entre les diferents sensibilitats existents en
el pacte i convertir aquesta experiència en una eina útil per
solucionar els problemes dels ciutadans de les nostra
comunitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Grosske, per la seva intervenció.

A continuació ha demanat la paraula el diputat Sr. Pere
Sampol en nom del Grup PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
el debat de política general, apart de la confrontació dialèctica
entre Govern i oposició, pretén que els diputats analitzem la
situació política, econòmica i social que viuen les Illes Balears
des de l’òptica de cada grup polític.  Aquesta intervenció, per
tant, en nom del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
que representa el PSM de Mallorca, el PSM de Menorca i
l’Entesa Nacionalista i Ecologista d’Eivissa, voldrà ser una
modesta aportació ideològica amb la intenció de cercar
solucions als problemes generals dels ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears.

En tot cas jo voldria dir una cosa, aquest no és el primer
govern de coalició que han tengut les Illes Balears. Durant
molts d’anys governaren en coalició dos partits. Ara, només
parlava un i no va acabar bé, precisament, va acabar com la
processó de la moixeta. No ho hauríem de copiar.

Tal com deia ahir el president, ningú no pot qüestionar que
seguim instal·lats en un cicle econòmic bo, un cicle expansiu,
que es diu. Els temors del principi de la temporada turística
s’han esvaït després d’un mes de setembre pletòric d’ocupació
i d’un prometedor mes d’octubre. Però el debat sobre una
hipotètica crisi turística que vàrem tenir a principis d’estiu crec
que ens ha de fer reflexionar. Si analitzam l’evolució del turisme
al llarg de les darreres tres temporades, veurem que l’any 97 els
establiments turístics, i insistesc, els establiments turístics
varen rebre 9.242.000 turistes; el 98, 10.085.000 turistes; el 99, un
any qualificat d’històric, d’extraordinari, 10.744.000 turistes. És
a dir, que les darreres tres temporades, descomptant la
d’enguany, vàrem dur un ritme de més o de prop d’un
creixement de 700.000 turistes a l’any, en els hotels i
apartaments turístics.

Vet aquí, però, que a principis d’enguany, un petit retrocés
en l’ocupació turística provocat per una lleugera baixada del
turisme alemany (en un any que tenien l’exposició universal de
Hannover, que hi havia els campionats del món de seleccions
de futbol), aquesta lleugera baixada en percentatge fa repicar
totes les campanes d’alarma i des del sector turístic s’aixequen
veus que ja parlen de crisi, fins i tot donen la culpa a l’ecotaxa
que encara no està aprovada, el Consell de Govern encara ni
l’havia aprovada, idò ja fins i tot l’ecotaxa tenia la culpa
d’aquesta crisi. I ningú, a principis d’estiu d’enguany, ningú ja
no es recorda de l’estiu del 99, d’aquella sensació de saturació
que teníem de que les carreteres no ens bastaven, que no
teníem un metre de platja per estendre la tovallola, i que va
aixecar un clam a favor d’una aturada del creixement turístic.  

I precisament aquesta polèmica, si els hotels han tengut un
2% més o manco d’ocupació el mes de juny, posa de manifest
la fragilitat i els defectes de la nostra economia turística, perquè
si analitzam bé les xifres comprovarem que ni tan sols es va
produir aquest petit descens de turistes a principis d’estiu, per
mor que enguany ja tenim més places turístiques que l’any 99
perquè hi havia unes llicències concedides amb anterioritat que
s’han construït dins enguany. 

Per si qualcú posava en qüestió aquestes xifres n’hi ha unes
que són irrefutables: els treballadors contractats a l’hoteleria el
mes de setembre d’enguany han estat un 6% més que el
setembre de l’any anterior; els treballadors contractats en el
sector de la restauració i bars han estat un 11% més que l’any
anterior, i això sí que no ment. Si les empreses no tenen més
ingressos, no contracten més treballadors, això és irrefutable.

Aleshores, què està passant? Senzillament, que el model
econòmic que hem heretat no es conforma en mantenir els
nivells econòmics d’un any extraordinari, l’any 99, no es
conforma en igualar els resultats d’aquell any pletòric, sinó que
necessita créixer i necessita créixer al mateix ritme,
indefinidament, com una bicicleta que si s’atura, a no ser que
sigui un equilibrista, tomba i cau. I els hotelers i els majoristes
de viatges, en veure que tenen un petit percentatge de places
sense vendre, els entra el pànic, baixen preus, llancen ofertes a
l’exterior i atreuen uns clients que pot ser que deixin un petit
marge de benefici a l’empresa turística, però que suposen un
cost inassumible per a les Illes Balears en forma d’aigua, en



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 40 Fascicle 2 / 17, 18 i 19 d'octubre del 2000 1685

 

forma d’energia, en forma de depuració, en forma de carreteres,
en forma de territori, en forma de qualitat de vida, que aquí són
béns escassos que no podem dilapidar.

Arribam, per tant, a una primera conclusió. A judici del
PSM-Entesa Nacionalista s’ha demostrat que el mercat, en
majúscules, és incapaç per ell mateix de corregir els defectes de
la nostra economia i, per tant, correspondrà a les
administracions públiques prendre les decisions per promoure
una reducció gradual de places turístiques i evitar que una
oferta superior a la demanda provoqui la caiguda dels preus
turístics. Si les empreses turístiques no tenen instruments per
controlar l’oferta i apostar decididament per la qualitat, haurem
de ser les administracions que creem aquests instruments en
benefici dels interessos generals i amb benefici de la mateixa
indústria turística.

Coincidim amb el president en què ja es comença a notar  la
desacceleració en el sector de la construcció, segurament
gràcies, en part, a les polítiques de protecció del territori que
s’iniciaren la passada legislatura en el Consell de Mallorca -més
de 90 urbanitzacions desclassificades- i que han seguit aquesta
legislatura amb unes mesures que ja fa uns mesos va prendre
el Govern i que darrerament també han començat a prendre els
tres consells insulars. Però encara no és suficient, i
especialment alguns ajuntaments no fan tot el necessari per
protegir el seu territori, perquè si el Govern o els consells
insulars desautoritzen una urbanització és perquè abans qualcú
l’ha autoritzada; si no no tendríem necessitat de desclassificar
urbanitzables, i aquest qualcú són els ajuntaments. Hi ha
ajuntaments que a més a més tenen més capacitat per corregir
petits defectes urbanístics, tenen les eines que no tenim el
Govern ni els consells insulars i no ho fan, i no només no ho
fan, sinó que veim que encara ara s’aproven vertaders poblats
de més de 2.000 habitants, cos increïble en aquestes altures.

Hem d’admetre, però, que qualcú s’inquieti quan
propugnam contenir, o fins i tot, reduir moderadament les
places turístiques i la urbanització del territori. No creim, però,
que hi hagi motius de preocupació, sobretot quan altres
sectors, el sector agrícola i el sector industrial, tenen un gran
potencial de creixement. Aquesta sempre ha estat la nostra
alternativa: diversificar l’economia, i avui s’estan creant les
condicions perquè sectors industrials estratègics tenguin un
creixement econòmic important; la indústria agroalimentària, per
exemple, que ha d’estirar del sector primari; la indústria
mediambiental, indústries d’energies alternatives, indústries de
reciclatge de residus: aquí si som rics en una cosa és en una
matèria primar, en fems; promoguem indústries de reciclatge de
residus. Noves tecnologies; fins i tot avui neixen amb força
indústries lligades a la moda i al disseny que s’estan fent un
lloc en els mercats internacionals. 

Estam vivint un moment d’una gran creativitat empresarial.
Les xifres d’exportació de productes de Balears augmenten
espectacularment, una creativitat que ha de trobar el suport i
l’estímul del Govern amb una forta empenta en un tema que som
molt deficitaris, que és la formació, una formació tècnica, que
permeti les empreses beneficiar-se dels avantatges de la
globalització mundial, que té desavantatges però que també té

avantatges; i també una formació cívica, que faci que els
ciutadans trobin satisfacció en el treball ben fet, des de la
convicció que contribueixen a l’engrandiment del nostre país.

I qualcú podrà dir que aquesta proposta és arriscada. I si
ens va tan bé, per què hem de canviar?, diran els més
conservadors. A aquesta pregunta podríem respondre amb una
altra.  L’actual creixement econòmic, encara desbocat, realment
suposa una millora de la qualitat de vida de la gent de Balears?
De veritat estam millorant la nostra qualitat de vida, com a
conjunt de ciutadans o a nivell individual o, pel contrari,
perdem progressivament qualitat de vida? Suposam que
cadascú respondrà a aquesta pregunta segons la seva escala
de valors particulars. Per al PSM-Entesa Nacionalista la
resposta és evident. 

Però les accions per corregir el model polític i econòmic de
les Illes Balears topen amb tres problemes fonamentals. Primer,
un creixement demogràfic insostenible. Segon, el centralisme
polític de l’Estat espanyol. Tercer, com a conseqüència
d’aquest centralisme, una manca d’instruments polítics i
econòmics per resoldre els nostres problemes.

Els darrers anys les Illes Balears hem patit una vertadera
explosió demogràfica. El sector turístic i la construcció, amb
unes taxes de creixement de més d’un 10% anual, han provocat
una segona onada immigratòria: més de 77.000 persones del
cens del 91 al darrer cens del 98; aquests darrers tres anys el
creixement encara és més espectacular. Un 12% de creixement
quan la mitja de creixement espanyola era del 2,5; un 90%
d’aquest creixement respon a persones que han vengut de fora
de les Illes Balears. Això, juntament amb l’allau de ciutadans
centre-europeus que s’han construït una residència a Balears,
ja comença a tenir unes conseqüències socials, econòmiques
i culturals, juntament amb uns efectes sobre els recursos
naturals, que no podem ignorar.

Per al PSM-Entesa Nacionalista ens preocupa, en primer
lloc, la situació social de les persones que, empeses per la
desesperació, han hagut d’abandonar per força el seu país per
cercar entre nosaltres la terra promesa. Per desgràcia, tot i que
vivim un temps de bonança econòmica, encara trobam entre
nosaltres, especialment a Palma, massa casos de desigualtat,
d’infància desatesa, de marginació crònica, casos que
requereixen la solidaritat de tota la societat i l’esforç econòmic
de les administracions públiques.

Ens preocupa, també, el desarrelament d’amples col·lectius
d’immigrants, de distinta condició econòmica, que no només
viuen d’esquena a la nostra cultura, sinó que també ignoren la
realitat social i cultural de les Illes Balears, i si no cream els
mecanismes d’integració de tots aquests col·lectius correm el
risc que es creïn fractures socials i que els habitants de Balears,
en conjunt, perdem la nostra personalitat com a poble.
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No vegin en aquestes paraules una actitud recelosa cap als
immigrants; de fet les grans migracions seran inevitables al llarg
d’aquest principi de nou segle, de mou mil·lenni. A més, creim
sincerament que la multiculturalitat ha estat beneficiosa,
especialment per a una societat illenca amb tendència a estar
tancada dins ella mateixa. Per a qualsevol cultura és positiu
impregnar-se d’altres cultures, sempre que es reforcin les
pròpies senyes d’identitat. Pel contrari, si les noves cultures
suposen la substitució de la cultura pròpia, aleshores no es
produeix un enriquiment, es produeix un empobriment, fins i tot
es pot produir una colonització.

Fa pocs dies, la Conselleria de Benestar Social, en
col·laboració amb les conselleries de Sanitat i d’Educació, ha
presentat el Pla d’immigració amb una dotació de 1.400 milions
de pessetes. Creim que és un bon pla, una esperança que
ajudarà a evitar molts dels possibles problemes que ens
inquieten.

D’altra banda, però, no podem ignorar la nostra realitat
insular, amb uns recursos naturals fràgils i escassos. La nostra
solidaritat i el respecte al dret de totes les persones del món a
cercar el benestar, no pot posar en perill l’equilibri
mediambiental de les Illes Balears, perquè, aleshores, aquestes
illes tornaran a ser una terra d’emigració en lloc d’immigració.

I encara ens queda una darrera reflexió al respecte. El
creixement demogràfic necessita més infraestructures, més
equipaments i serveis públics, i les administracions públiques
no tenim capacitat per incrementar els serveis d’acord amb les
demandes de la població. Inauguram un institut i ja ens queda
petit, un nou institut i ja hem de posar envans a les aules per
convertir-ne una en dues, amb dos professors, amb professors
de suport perquè dins aquella mateixa aula trobam persones,
trobam nins, alumnes de tres o quatre cultures distintes i, això,
ho saben perfectament els pares i els professors, pares que
tenen fills en edat escolar. I el mateix podríem dir de les
carreteres, dels hospitals, dels serveis d’assistència social, de
la demanda d’habitatges per a gent jove, del proveïment i la
depuració de l’aigua... I aquesta vertadera angoixa que
començam a patir els responsables de les administracions
públiques, que ens veim incapaços de dotar de serveis a tota
aquesta allau de gent. 

I això crec que ens du, aquesta manca fins i tot de capacitat
de decisió política sobre aquests problemes reals, em du a
abordar el segon gran problema de què els parlava fa un
moment: el centralisme de l’Estat espanyol.

Em permetin unes reflexions en veu alta. Els anys darrers de
la dictadura i els primers anys de la democràcia varen ser uns
temps de canvis frenètics, de llibertats, i dins aquestes llibertats
ningú no qüestionava les llibertats col·lectives dels distints
pobles de l’Estat espanyol. Tota la gent progressista, tota la
gent antifranquista, celebrava aquestes llibertats, els nous
estatuts  d’autonomia. Recordin aquell crit: Llibertat, amnistia,
estatut d’autonomia. Cantautors com Lluís Llach, la mallorquina
Maria del Mar Bonet, en Raimon..., cantaven a Madrid i eren
aclamats cantant en català. Vint anys més tard, vint anys de
democràcia més tard, han xiulat Raimon a Madrid per cantar les

mateixes cançons en català. Què ha passat perquè en vint anys
de democràcia hagi augmentat la intolerància cap als fets
diferencials dels pobles de l’Estat espanyol?  

Cadascú respondrà com vulgui aquesta pregunta, però hi ha
un fet indiscutible que agreuja el tema des de fa pocs mesos:
des que el Partit Popular governa amb majoria absoluta s’ha
creat un enemic interior, el nacionalisme, al qual es poden
atribuir tots els mals de la societat: intolerància, insolidaritat,
fanatisme, racisme, xenofòbia..., tots els “ismes” que puguem
trobar, i el pitjor de tot és que això té un gran rendiment
electoral i fa que en ocasions s’hi apuntin representants
d’altres partits polítics. Qualcú ha dit que Aznar va guanyar les
passades  eleccions generals perquè va ser el que es va
identificar millor amb el sentiment de nació espanyola. El
problema, però, és que la nació espanyola sempre ha tengut
una vocació imperial, un imperi que -recordin- es va construir
a cops d’espasa i de creu, tant en el nou món practicant el més
gran genocidi que hi ha hagut mai, com a l’Estat espanyol des
de Felip V, amb el Decret de Nova Planta, fins a la dictadura del
General Franco.

L’imperialisme espanyol va construir la nació espanyola
prohibint les llibertats i les llengües dels pobles que conqueria,
i començam a pensar que aquest sentiment ha arrelat al llarg
dels segles dins la bona gent de les terres d’Espanya. Durant
segles la nostra llengua ha patit persecució, i ara, quan intentam
recuperar el temps perdut, quan volem complir el mandat de
l’Estatut d’Autonomia i de la pròpia Constitució Espanyola,
que diu “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas
de España es un patrimonio cultural que será objeto de
especial respeto y protección”, quan volem recuperar el temps
perdut, amples sectors de la societat espanyola ens acusen de
voler imposar la nostra llengua.

I el sentiment d’aquesta Espanya imperial pareix que ha
ressorgit  amb força a partir de les eleccions i que el Sr. Aznar
guanya amb majoria absoluta. Primer aquest intent de tornar a
recuperar el Decret d’humanitats, que no respon més que a la
voluntat uniformitzadora de tota Espanya, la creença que la
història d’Espanya únicament és la història de dels reis Godos,
ignorant de la realitat històrica dels distints pobles que formam
l’Estat espanyol.

La uniformització continua amb  el menyspreu cap a milions
de persones, cap a milions de ciutadans de l’Estat espanyol
pels  quals un petit símbol com són les sigles de la nostra
comunitat a les matrícules és important. I el senyor Aznar diu
que no perd el temps parlant de “chapas”, això sí, després
d’haver perdut el temps imposant-nos el seu model de
“chapas”. Vol donar a entendre que per a ell és una qüestió
sense importància, quan ha estat una decisió política
perfectament calculada. El resultat ha estat negar no ja la realitat
plurinacional de l’Estat, sinó fins i tot la realitat autonòmica que
és la mateixa essència de la Constitució: l’Estat de les
autonomies. I al senyor Aznar també li hem d’exigir lleialtat
constitucional. I el problema se’ns presenta a molts de
ciutadans de l’Estat espanyol que primer ens sentim ciutadans
del nostre país, de la nostra comunitat o de la nostra nació, com
vulguin, que ciutadans d’una nació espanyola que no ens vol
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admetre tal com som. Aquest és el problema històric d’Espanya
que el senyor Aznar torna a atiar. Per quin motiu els ciutadans
de tot l’Estat no s’han de sentir orgullosos de la riquesa i de la
diversitat cultural de tot l’Estat? Per què la majoria de ciutadans
de tot l’Estat ignoren, quan acaben l’ensenyament obligatori,
que hi ha tres altres llengües distintes del castellà? Per què la
Real Acadèmia Espanyola únicament és acadèmia de la llengua
castellana? Mirin, senyores i senyors diputats, el problema és
que per a molts de nosaltres si dur la E d’Espanya significa
haver de renunciar a les IB de les Illes Balears, no voldrem dur
la E d’Espanya.

Tot i que el PSM és un partit que sempre ha acatat la
Constitució, no sé si amb  aquesta afirmació me situaran de la
banda dels nacionalistes “no constitucionalistes”, aquests dies
el Partit Popular ha celebrat el seu congrés insular en el qual
han aprovat una estratègia de pactes amb els partits
nacionalistes “constitucionalistes”. Pareix que Unió
Mallorquina i el PSM tenim aquesta consideració. Però,
permeti’m una pregunta: i qui dóna el certificat de
constitucionalista? Vegem: Els qui estam a favor de
l’autodeterminació dels pobles, som constitucionalistes? Si
visquéssim al Canadà evidentment sí, al Quebec ja s’han
celebrat dos referèndums d’autodeterminació, totalment
normals, tots dos perduts per poc marge de vots. Però a
Espanya aquest dret està prohibit per la Constitució, que
encarrega a l’exèrcit la tutela de la unitat de la pàtria.

Vegem un altre exemple, oposat. El senyor Yaser Arafat
evidentment deu ser “constitucionalista” pel senyor Aznar.
Però el senyor Yaser Arafat defensa la lluita armada per
aconseguir la llibertat del seu poble. Per què aleshores el
senyor Aznar besa el senyor Yaser Arafat?, i no només el besa,
sinó que insta el Govern d’Israel a dialogar amb els palestins.
Qualcú ho entén? Mirin, no pretenc establir cap paral·lelisme
amb situacions que poden estar més properes a nosaltres,
únicament pretenc destacar la hipocresia d’aquestes
actuacions. Tot plegat ens fa pensar que moltes de vegades
l’únic interès que prima és l’interès electoral.

Senyores i senyors diputats, diran que m’he perdut en
disquisicions que tenen poc a veure amb la política general de
les Illes Balears, però veuran com aquest revival centralista ens
afecta ben de ple pel fet que està produint una vertadera
involució autonòmica dins l’Estat espanyol, que ens afecta ben
directament perquè provoca el tercer problema que els parlava
al principi: la manca d’instruments polítics i econòmics per a
resoldre els nostres problemes. El procés centralitzador actua
a tres nivells: primer amb la recuperació de poder polític per part
de l’Administració central en detriment de les competències de
les autonomies; segon, amb la concentració del poder econòmic
en mans de grans oligopolis en detriment de les empreses
locals; i tercer, amb l’ofegament econòmic de les comunitats
autònomes.

Efectivament, el Govern central ha iniciat un procés de
recuperació de competències, o d’invasió de competències
transferides. Ahir el president parlava de la Llei del menor, que
hipoteca les comunitats autònomes. Podríem anomenar el
decret anomenat de liberalització, que ha tret els comerciants de

tota Espanya al carrer, que envaeix competències
autonòmiques. Qualcú podrà al·legar que això són bregues de
polítics, i què té més si comanden de Madrid o d’aquí. Però la
realitat és que el centralisme és el sistema més ineficaç. Mirin,
comparem qualsevol gestionat per la comunitat autònoma, per
un consell insular o per qualsevol ajuntament. En trobarem cap
que funcioni pitjor que el servei gestionat per l’Estat? Hi ha cap
servei que funcioni pitjor que l’Insalud?, amb les coes a
l’admissió, amb el col·lapse del servei d’urgències, tot i la
magnífica professionalitat dels professionals. Hi ha cap servei
que funcioni pitjor que la justícia? Impossible! Hi ha cap servei
públic que funcioni pitjor que l’ordre públic?, basta veure com
tenen els guàrdies civils a les casernes. No hi ha cap servei
gestionat per comunitat autònoma, consells o ajuntaments que
funcionin pitjor que els serveis gestionats per l’Administració
de l’Estat.

Els parlava d’una segona qüestió, de la concentració de
poder en mans de grans grups empresarials. Una altra de les
mesures estrella, aquesta privatització dels serveis  públics per
posar-los en mans de grans empreses, de vegades grans
empreses multinacionals. Això deu haver provocat un gran
augment d’ingressos a les arques estatals. L’Estat ha fet caixa,
a costa de vendre un patrimoni rendible. La justificació
d’aquesta concentració de poder en mans de grans empreses,
que havia de ser l’abaratiment de preus ha funcionat? Ho veim
amb els preus dels carburants en aquests moments, ho veim
amb els preus de l’energia. I han donat més bon servei públic
aquestes privatitzacions? La conversió de Gesa en Endesa ha
donat més bon servei públic?, sí, amb les avaries que hem
tengut aquest estiu?

I per cert, si aquestes empreses són privades, com així
Endesa de president té un exministre, el Sr. Martín Villa, o Gesa
té un exconseller, del Partit Popular naturalment, el Sr. Reus? O
fins i tot Carrefour, el resultat de la fusió de Pryca i Continente,
té aquell exministre, el Sr. Arias Salgado, de president,
coincidint casualment amb  el temps que s’aproven les mesures
de liberalització, que afavoreixen les grans superfícies
comercials? I això afecta directament les Illes Balears, ja ho crec,
perquè tot plegat provoca que els centres de decisió política i
econòmica es desplacen de les Illes Balears cap a l’exterior, i els
ciutadans, els representants  polítics i les empreses de Balears
perden capacitat de decisió i capacitat d’influència davant la
invasió de Madrid.

Tercer problema, l’ofegament de les comunitats autònomes.
Congelats els ingressos, fins i tot retallats amb lleis estatals que
legislen sobre ingressos transferits, es va retallant la capacitat
financera de les comunitats autònomes. Mentrestant el Govern
central, fruit d’una bonança econòmica, ha augmentat
espectacularment la recaptació dels imposts que graven el
consum: l’IVA, un augment de recaptació espectacular;
l’impost sobre els carburants, què els he de dir? de cada
pesseta que puja  la gasolina, 66 cèntims d’imposts, caixa; els
imposts sobre el tabac, els imposts sobre l’alcohol.

El resultat: les comunitats autònomes cada vegada són més
pobres i l’Estat cada vegada més ric. I amb aquest panorama no
ens queda més remei que anar a suplicar a Madrid que ens
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financïi serveis que haurien de ser competències de les
comunitats autònomes, però que no tenen una adequada
dotació econòmica. I així, hem de suplicar un conveni de
carreteres, o inversions hidràuliques, o ajudes per als nostres
pagesos un temps d’una calamitosa sequera. Ens donen 300
milions de pessetes, com deia ahir el president, el Govern n’ha
posat 2.000. Al conveni de carreteres ens diuen que sí, però si
feim les autopistes que els ciutadans de Balears han dit que no
volien. Les dessaladores urgents, necessàries perquè no
podíem beure aquest estiu, aquestes no, unes altres per d’aquí
a tres anys, pocs mesos abans de les eleccions, que no sabem
si haurà plogut i no seran necessàries. Una vegada més, gràcies
al control econòmic, Madrid decideix sobre temes polítics que
són competència nostra; i el problema és que estam parlant de
doblers que són nostres. Mirin, ens estam barallant amb el
Govern central per 58.000 milions de carreteres, que me pareix
que s’han d’invertir en vuit anys, 58.000 milions de pessetes en
vuit anys; 48.000 milions de pessetes, ara diuen, en inversions
hidràuliques, que algunes s’havien de començar a construir, el
torrent de Manacor, què fa, 12 anys, 10 anys que hi va haver les
inundacions; un hospital d’Inca, de 5.000 milions de pessetes,
que no sabem quan començarà. Tot plegat -58, 48, 5- no és la
meitat del que les Illes Balears aportam a les arques de l’Estat
en un any. Si invertíssim la meitat dels imposts que es generen
a Balears, que pagam els ciutadans de Balears i les empreses de
Balears, en un any podríem fer totes aquestes carreteres, totes
aquestes depuradores, totes aquestes dessaladores,
l’hospital... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sampol, vagi acabant.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Un minut. Amb un sol any d’administrar els imposts que
paguen els ciutadans i les empreses de Balears podríem pagar
totes les infraestructures que ens són tan necessàries.

Amb aquests antecedents des del PSM-Entesa Nacionalista
creim que és ben hora de dir prou a aquesta situació, una
vertadera situació que ha produït una marginació històrica al
llarg del temps, UCD, PSOE, Partit Popular, independentment
que hi hagués ministres o no dins el Consell de Ministres. Per
això, per primera vegada en aquest Parlament, en nom del PSM-
Entesa Nacionalista, els anuncii que treballarem per aconseguir
la independència fiscal de les Illes Balears. Volem recaptar tots
els  imposts que generen aquí els ciutadans i les empreses de les
Illes Balears, contribuir als serveis comuns que l’Estat pugui
prestar a les Illes Balears, contribuir amb una quota de
solidaritat amb les regions més pobres, pactada, no imposada.
Només amb  la independència fiscal podrem garantir un futur de
benestar i de qualitat de vida als nostres ciutadans.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sampol, vagi acabant, no m’obligui a retirar-li la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Em queda la cloenda.  

EL SR. PRESIDENT:

Li queden 15 segons. Està excedit en 4 minuts 13 segons,
més que cap altre.

EL SR. SAMPOL I MAS:

El debat general és un dia a l’any, és com un dia de festa, Sr.
President.  

EL SR. PRESIDENT:

Per a nosaltres no és festa, el Reglament no contempla les
festes. 

EL SR. SAMPOL I MAS:

Bé, senyores i senyors diputats, convidam totes les forces
polítiques a fer feina per un finançament més just per a les Illes
Balears. Voldríem a més que la voluntat de ser sobirans es
traduís  amb una reforma de l’Estatut d’autonomia, que fos
expressió de la voluntat dels ciutadans de Balears i no fruit
d’un pacte entre els dos grans partits d’àmbit estatal, com ha
passat sempre.

I senyores i senyors diputats, des del PSM-Entesa
Nacionalista seguirem treballant perquè això sigui possible,
utilitzant sempre, en tot moment, el marc legal establert. Moltes
de gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol, en nom del Grup del PSM-
Entesa Nacionalista.

Arribats a aquest punt, que tenim suficients elements de
reflexió, recordaria a la Junta de Portaveus que en cinc minuts
ens reunirem aquí baix, i als diputats que a les 4 hores i 30
minuts reprendrem la sessió. Se suspèn la sessió.
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