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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes senyores i senyors diputats, reprenem la
sessió  i pertoca intervenir al Grup Parlamentari Socialista i al
seu portaveu Sr. Andreu Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Tanta lluminositat aquí davant em desconcertava una mica.
Però segurament això forma part de les noves tecnologies que
ens han de permetre afrontar el futur amb tota seguretat i
confiança.

Senyores i senyors diputats, el Grup Socialista ha fet una
anàlis i tranquil·la, assossegada, objectiva, fins i tot ens
atreviríem a dir, del que va ser la intervenció del president de la
comunitat autònoma ahir. I encara que sigui només a efectes
metodològics, hem trobat oportú i creim que així ho va
manifestar el president, desglossar aquesta intervenció en dos
aspectes. Un aspecte seria una anàlisi d'allò que s'ha fet fins
avui, és a dir, de la gestió del Govern, i un altre, no menys
important, una anàlisi d'aquest futur que ens espera tot just
començant aquest segle XXI i de quines mesures és convenient
començar a prendre perquè no ens agafi desprevenguts.

Per tant, jo estructuraré la meva intervenció sobre aquests
dos aspectes, d'una banda l'anàlisi de la gestió feta i d'una
banda allò que el president ens va dir sobre la seva visió de
com s'està estructurant el futur d'aquesta comunitat dins un
món cada vegada més globalitzat.

L'anàlisi de la gestió feta no es pot fer només com un estudi
descriptiu d'allò que s'ha dit que s'ha fet, sinó que s'ha de veure
en un context d'un projecte polític, d'un projecte polític que
tracta de contestar dues preguntes. Què hem de fer per resoldre
els problemes dels ciutadans? I com ho hem de fer perquè els
ciutadans es sentin satisfets  de les solucions donades. No és
una qüestió menys important a l'altra, és com és tan important
com el què. Jo crec que això queda clar a la intervenció del
president i voldria jo fer-ne aquí una certa anàlisi.

Què hem de fer? Nosaltres tenim un projecte polític que vol
una comunitat que tengui els problemes infraestructurals
resolts, no és possible acabar aquest segle XX encara amb
problemes d'infraestructures notables, amb problemes
d'infraestructures impensables a una comunitat autònoma que
vol ser capdavantera amb una oferta a ciutadans d'altres països
que tenen molt més ben resolts aquests problemes
infraestructurals. Nosaltres hem de ser un mirall també per
aquesta gent de veure com hem estat capaços de resoldre
aquestes  infraestructures, i les hem resolt amb un criteri de
preservació mediambiental, no podem fer qualsevol tipus
d'infraestructura, sinó que ho hem de fer tenint en compte
l'efecte que damunt el medi ambient tenen aquestes
infraestructures. Per això nosaltres hem tret, com deia un
portaveu que parlava abans de mi, d'un calaix o de davall d'una
estora, problemes que per les raons que siguin, no hi vull entrar
jo a discutir-les, no havien estat resolts. Un tema sobre el Pla
energètic, un tema sobre la solució de les necessitats de
consum d'aigua, a una zona on cada vegada és més important

la manca d'aportació de recursos hídrics per part de la
naturalesa, i també les mesures legislatives que ens han de
permetre administrar d'una manera adequada aquests recursos.
Un pla energètic que no pot ser qualsevol, l'opció que fa aquest
pla energètic, i amb això voldria citar una preocupació que
manifestava l'altre dia la ministra competent en el tema, s'haurà
d'avaluar el seu cost econòmic, però és que nosaltres aquí no
només hem d'avaluar el cost en pura i estricta visió econòmica,
també hem d'analitzar el cost mediambiental que té una o una
altra solució i fins i tot diré que aquest cost mediambiental té
subsidiàriament unes conseqüències econòmiques per al nostre
model econòmic.

Per tant, hem de ser capaços d'explicar que la nostra, jo no
sé si exagerada, tal vegada algun diputat d'Els Verds dirà que
no basta, però jo crec que la nostra insistència en les
característiques mediambientals de les infraestructures que feim
aquí, siguin aigua, siguin carreteres, siguin altres coses, té la
seva importància també econòmica.

Però també volem una comunitat que avanci amb un criteri
de preservació mediambiental, en altres actuacions de les
activitats econòmiques. No és possible consumir cada vegada
més territori, i aquesta limitació territorial que ha vist la seva
plasmació legislativa en mesures que han sortit d'aquest
parlament i en mesures que han aplicat altres administracions
per delegació o per transferència del Govern d'aquesta
comunitat, han de ser realment valorades en el seu contingut.
I això s'ha de fer a més i necessàriament tenint en compte la
necessitat de sòl disponible per a les activitats del ciutadans
que tenen la residència a aquesta comunitat.

Nosaltres creixem poblacionalment de primeres residències,
i això necessita una actuació de les administracions públiques
per poder resoldre els problemes, sobretot d'aquelles persones
més joves i lògicament amb menor poder adquisitiu, per poder
adquirir la seva primera residència, és també una mesura de
tipus social, però no basta això, no basta només preservar
només els espais  naturals que encara no han estat objecte de
degradació o de malmenació, també hem de produir la
rehabilitació d'allò que ha estat malmenat. No és possible
mantenir zones que per l'activitat econòmica, per l'activitat
turística, per l'activitat humana han estat malmenades, i això
necessita necessàriament uns recursos addicionals, i crec que
tothom coincideix en aquesta necessitat addicional de recursos,
possiblement les discrepàncies sorgeixen en el fet com obtenim
aquests recursos i aquest és el bessó de la qüestió i al qual el
Partit Socialista i el Grup Parlamentari hem acceptat i ofert al
mateix temps dialogar amb tots aquells sectors que estiguin
implicats en aquest tema, a fi i efectes de millorar el projecte de
llei que el Govern té presentat a aquest parlament. Creim que
l'objectiu d'obtenir aquests recursos és clar, és indiscutible i
que amb la feina que puguin fer i les aportacions i ofertes que
puguin fer a aquest sector, que de moment no n'hem vist cap ni
una de viable, aquest parlament podrà millorar una llei que ens
permeti fer allò que acab de dir.

Però també l'acció d'aquest govern s'ha dirigit a una cosa
que és significativa, i és la protecció d'aquells sectors
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econòmics que sense tenir una importància grossa al
desenvolupament d'aquesta comunitat, sí que tenen
importància al que és en la nostra manera d'entendre la vida i la
nostra organització social, i em referesc a dos sectors com són
el sector agrícola i el petit comerç. 

És evident que la seva aportació al producte interior brut no
és tan significativa com la dels sectors preponderants, el
turisme, per citar-lo d'una manera clara, però sí que és veritat
que les nostres ciutats, els nostres pobles estan construïts i
pensats per a un tipus de vida que necessita d'una activitat
comercial, basta veure alguna barriada d'aquesta ciutat on hi ha
aquest parlament, que ha perdut la seva activitat comercial i són
zones pràcticament mortes, són autèntiques zones dormitori on
no hi queda vida. Una depradació, una deixada en mans
purament i simplement del mercat d'aquests sectors, jo crec que
seria un flac favor a la nostra manera de viure. Si a nosaltres
realment el que ens agrada és el sistema de molts nord-
americans, és possible que aquest fóra el camí. Jo crec que als
mallorquins, als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, no
és aquest el model de ciutat que desitgen i que el nostre
urbanisme no va encarat a aquest tipus de vida i per tant, és
important també pel seu efecte social, la protecció d'aquest
sector. 

I el mateix podríem dir de l'agricultura, és un sector que
afecta molta gent i sobretot afecta una forma tradicional de vida
de la nostra comunitat, que jo crec que més enllà d'allò
purament econòmic és necessari fer un esforç per que es
segueixi mantenint i sobretot també per la seva importància
mediambiental i paisatgística.

 Però també les mesures que el Govern ha pres, Llei de
consells, queda pendent tota l'actuació de cara als ajuntaments,
tracta d'estructurar una comunitat que serveixi millor els
ciutadans, que sigui capaç de resoldre amb una raonable
proximitat els problemes dels ciutadans, jo crec que Espanya és
un país que no ha estat prou municipalista, altres societats més
avançades europees han anant donant i descentralitzant
competències cap als  ajuntaments, crec que una primera passa
i per al nostre model és obvi que ha de ser així, són els consells
insulars, una illa és una unitat territorial que en molts de temes
pot ser autosuficient per resoldre tot allò que té a veure amb
aquell territori i per tant crec que allò que es pugui resoldre
d'una manera raonable, d'una manera eficient i amb un cost
admissible, jo crec que sempre serà millor que es resolgui en
aquest nivell que no a un nivell superior. I el mateix podríem dir
als ajuntaments, que crec, com deia el president, que també són
unes de les peces que pròximament haurem d'afrontar d'una
manera decidida.

Però hem dit que no només havíem de parlar de què s'havia
de fer o de què s'havia fet, i això jo diria que és el línies generals
allò que s'ha fet, atendre a aquests principis fonamentals de
l'acció del govern, des de mesures legislatives, fins a
aplicacions pressupostàries, però també es tracta de fer-ho
d'una determinada manera. No és gratuïta la forma en què es fan
les coses, i mirin, perquè jo crec que vostès entendran
l'exemple, perquè tots vostès l'han patit, hem vist fa poc, encara
ho veim, com a aquesta ciutat, a aquest carrer on està situat el

Parlament i encara a uns dels carrers on està situat el Parlament,
s'estan fent unes obres, segurament per a una millora de la
ciutat, no ho qüestionaré, segurament es milloren les
infraestructures, s'embelleix l'empedrat, etc. etc., etc., podríem
dir, una cosa bona, però feta fatal, feta fatal, una manca de
respecte als ciutadans, unes dificultats a les persones que
regeixen, etc., etc., una bona cosa mal feta. Serveixi només com
a exemple, no és aquí el lloc per analitzar el tema amb
profunditat, però com a exemple.

Per tant, es tracta que allò que feim ho facem d'una manera
adequada i satisfactòria per a aquells que han de ser receptors
del que feim i per tant ho hem de fer en cooperació, en diàleg
amb aquells que estan afectats i per tant, és necessari que des
de les institucions, des de les administracions públiques
quedin clars, quedin definits els drets de participació dels
ciutadans, no és un acte gratuït de sessió de diàleg, "miri,  no
es preocupi, jo el rebre i parlaré amb vostè", no és això, no és
graciable de l'administració haver de concertar les coses amb
els  afectats, és una necessitat i un dret que ha de tenir
reconegut el ciutadà,  és un dret de ciutadania, és un
aprofundiment de la democràcia que necessita que el ciutadà
participi més enllà de la pura elecció a un moment històric donat
d'uns representats que decidiran per ell. 

És necessari que aquesta participació sigui permanent i
constant, i jo crec que de les mesures que ha pres aquest
govern destaquen precisament aquelles que condueixen a
aquesta participació, a posar els instruments perquè el que se
segueixi fent es faci amb el concurs d'aquells que se sentin
afectats i així es tragué d'un calaix una lloa aprovada llei del
consell social, que permet que els sectors afectats participin
amb la màxima institució acadèmica d'aquesta comunitat, en
aquests moments està en tramitació, jo crec que una millora, i
ho veurem quan acabem, d'un consell escolar, que afecta tota
la comunitat educativa, però també en altres sectors, la mesa de
diàleg social, el pacte per a l'ocupació, el consell econòmic i
social que també està en tramitació, jo crec que permetran als
ciutadans d'aquesta comunitat sentir-se involucrats en la gestió
de la cosa pública, és necessari jo crec, precisament per un
clima de tranquil·litat social, l'existència contínua de causes
establertes i clares d'aquesta participació.

I, en darrer lloc, jo crec que és necessària una major
transparència a la gestió de la cosa pública, és important que
els ciutadans confiïn que l'administració fa les coses ben fetes,
que allò que fa, ho fa amb uns criteris clars que donin seguretat
als  ciutadans que els seus drets són respectats, una
transparència. I jo posaria simplement com a exemple, per citar
el discurs que el president va fer i aquelles coses que en el seu
discurs va dir, jo diria que és la política de funció pública
d'aquesta comunitat. Jo crec que per primera vegada hem sentit
gent que s'ha atrevit a intentar a accedir a la funció pública
perquè sabia que tenia dret a accedir-hi, que els seus drets com
els  d'un ciutadà qualsevol serien respectats, que no
necessitava avals ni altres tipus d'instruments per aconseguir
un treball a l'administració pública d'aquesta comunitat, i una
comunitat que té una administració pública reclutada des del
mèrit i la capacitat, jo crec que és un valor afegit que allò que
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facin aquells funcionaris serà d'acord amb la llei i no rebent
instruccions dels determinats responsables polítics del moment.

 Una funció pública professionalitzada, és una de les
principals  garanties que tenen les democràcies modernes. I
encara a aquest país nostre, i quan em referesc a aquest país
nostre no només em referesc a les Illes Balears, sinó a Espanya,
la funció pública no té el nivell de professionalització que tenen
altres països europeus.

I això que he analitzat en aquests minuts, ho ha fet un
govern complex, enormement complex, a ningú no se li escapa
la complexitat d'aquesta organització política que té en aquests
moments la comunitat. Un govern format per quatres partits,
però que parlamentàriament necessita el suport d'un parell
d'organitzacions polítiques més, i això malgrat tot ha estat capaç
de funcionar. Per si mateix, jo crec que ja és una meravella de la
naturalesa, i per què això és així? 

(Rialles)

Per què s'ha vulnerat qualsevol principi d'estabilitat
termodinàmica? Per què? Doncs jo crec que és molt senzill,
perquè els  mecanismes d'aquesta reacció han estat clars i han
estat establerts. Mirin, hi ha un pacte que és el que el govern
aplica, conformat per un acord seriós entre forces polítiques
convençudes  del seu projecte, però compromeses en una
solució comuna, i s'ha cercat un màxim denominador comú a
tots aquests projectes polítics i ha permès, com hem vist avui
aquí a aquest debat, que al marge d'aquest contracte per exercir
una funció concreta, les forces polítiques puguin manifestar
altres opinions i que aquí no passi res, perquè el contracte que
s'ha establert per exercir el govern d'aquesta comunitat es
compleix. 

I diran, "però hi ha hagut alguna crisi", perdonin, qualsevol
contracte a un moment donat té interpretacions a una clàusula,
hi ha discrepàncies i aquestes discrepàncies s'han de dirimir, no
es romp el contracte, s'aclareix i en tot cas es pacta la
interpretació d'aquella clàusula on hi ha diferents lectures
possibles. I això no són crisis ni tan sols discrepàncies, són
visions d'una solució a un problema concret, i allò important no
és que hi hagi aquestes discrepàncies, és que existeixin els
mecanismes per arribar a un acord d'una manera ràpida i
raonable, i fins i tot els diré més, i aquestes visions diferents
d'una determinada interpretació d'una norma, fins i tot permeten
a vegades solucions més enriquidores, que una lectura
monolítica, més dificultós però més enriquidor. I fins al moment
els mecanismes que han permès anar avançant en totes i cada
una de les propostes polítiques que han vengut a aquest
parlament per debatre o han estat resoltes pel Govern ha tengut
una solució pràctica i un pacte, jo crec que també elaborat amb
generositat, elaborat amb sinceritat i elaborat amb sensibilitat
i al qual el Partit Socialista amb el paper que li ha tocat jugar en
aquest pacte, com no podia ser d'una altra manera, s'hi ha de
sentir absolutament satisfet.

I sobretot els diré més, no tan en el què... 

Vol algun aclariment el partit de l'oposició o puc continuar
amb el meu discurs? 

Moltes gràcies.

I no tan important és què facem, aquella solució concreta a
un problema concret, sinó també com ho feim i per tant, jo crec
que és important tot allò que s'ha fet en relació a la participació
social en les preses de decisió a través d'instruments clarament
reglats, però, Sr. President, ja hem sentit declaracions de
l'oposició en relació al seu discurs i clar, em sembla que volen
que els digui qualque cosa...

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí, està en disposició del seu temps, té set minuts i
pot dir el que vulgui.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Les interrupcions les descompti al Sr. Ortea que...

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Si vostè es deixa interrompre, cau a la trampa que li para
l'oposició, per tant és el seu problema.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies.

Sr. President, què podem esperar d'un partit del qual el seu
major líder, president del Govern de tots els espanyols, digué
a vostès  i als que els donam suport, tropa, ens va dir tropa, i
clar, home, a mi no em sap greu haver estat d'aquella tropa que
haurà resolt el Pla energètic, que ha estat capaç de pujar les
pensions, que ha estat capaç de fer un esforç important en
l'educació, que resoldrà els problemes de carreteres, etc., no em
sap greu ser d'aquesta tropa, imaginin que ens haurien dit si
haguéssim participat en un frau electoral o a desviar fons de
determinades actuacions, de determinades accions, que ens
haurien dit?, però clar jo vull ser ben pensat, i vostè sap que el
Sr. Aznar parla català en privat, ho va dir i, clar, nosaltres que
som molt mal pensats vàrem dir, "no, el Sr. Aznar ha agafat el
Diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola, ha llegit "tropa"
i ha vist que hi ha una secció negativa que vol dir "banda
desorganitzada de no sé què...", però no, el Sr. Aznar ha llegit
el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, que en la seva
tercera accepció que ve abans (...) diu: "fer tropa, fer-se guiar
pel seu aspecte o tarannà, ufanós, exuberant, eixerit". I, per tant,
una vegada vist això. jo crec que el que passa el que el Sr.
Aznar en realitat ens volia enviar un missatge optimista i
tampoc no li podem demanar que ho faci tot de cop, de moment
ha aconseguit que avui, aquí, aquell que s'hauria d'enfrontar al
president de la comunitat, per presentar el seu projecte
alternatiu per governar aquesta comunitat no hi sigui, no hi és,
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per tant, no sabem molt bé qui representarà davant l'oferta als
ciutadans, és  un favor que li devem al Sr. Aznar, segurament
allò del règim especial durà més temps, però també ho
arreglarem, no es preocupin.

La segona part de la seva intervenció, jo diria que més
important, perquè el fet, fet està i ja està bé. Però allò important
és tenir una visió de com ens podem enfrontar en aquest futur.
Si un llegeix els analistes polítics, els analistes econòmics,
certament se'ns presenta un futur no gens clar, no dic que no
sigui bo, però almenys no és clar, no és clar en el sentit que no
sabem quines conseqüències podran tenir aquests fenòmens
de globalització, que no només econòmics, si no també socials,
grans moviments migratoris, grans moviments culturals, una
transculturalitat creixent i que per tant, pot fer canviar de
manera notable, d'una manera ràpida, possiblement massa
ràpida per ser assumida, els comportaments socials en aquest
entorn on nosaltres vivim.

I vostè va analitzar quines coses podien succeir i què
havíem de fer per enfrontar-nos en unes condicions
acceptables a aquest futur, i jo diria que es podrien agrupar en
les tres potes tradicionals que solien tenir aquestes anàlisis,
competitivitat, sostenibilitat i solidaritat, i n'hi va afegir una
quarta que jo crec que no és gens menyspreable, és la
seguretat, la seguretat. És evident que és necessari lluitar
perquè aquesta societat pugui tenir resposta a la competència
que altres països, regions puguin fer entorn al que és la nostra
principal activitat econòmica, i crec que va fer una aposta
important per allò que avui en dia tots els analistes consideren
que és el primer factor que s'ha de tenir en compte a l'hora de
parlar d'economia, el capital humà. Crec que això és important
i vaig dir ahir i ho torn dir aquí, que crec que mai un president
de comunitat, ni tan sols el president del Govern de l'Estat
espanyol, no va donar tanta significació al fenomen educatiu,
crec que és apostar per les noves generacions, crec que és
apostar per aquelles persones que hauran de prendre el nostre
relleu de manera que uns ens rellevaran abans que els altres,
però crec que és necessari preparar aquestes persones cap a un
món que no sabem molt bé com serà, el principal problema dels
processos educatius avui és que no és com temps enrera on la
societat a través del sistema educatiu es reproduïa a si mateixa,
sinó precisament és preparar aquestes persones perquè puguin
donar resposta a uns problemes que avui no sabem molt bé
quins seran. I això  significa una formació bàsica, sòlida, no és
possible avui dualitzar l'educació en bons i dolents, perquè els
dolents estan conduïts a l'obsolescència i a l'exclusió social,
hem de ser capaços de treure el màxim rendiment de totes i
cadascuna de les persones, i per això tenim un instrument,
tenim un instrument que és una llei que permet fer aquestes
coses, sempre i quan existeixin els recursos. I els recursos els
tenim perquè els hi posam, però no els tenim perquè ens foren
donats  i per què no?, doncs molt senzill, jo crec que aquí s'ha
embrutat el debat damunt les transferències, les transferències
no són avui suficients per fer el que hem de fer, d'acord,  per
què?, es feren malament? No, es feren d'acord amb el criteri,
però es feren malament perquè el criteri no era aplicable a allò
que es transferia, no es podia transferir una llei en
desenvolupament pagant el que costava a la meitat, com no es
pot donar una llei del menor a aplicar a unes comunitats

autònomes sense els recursos que hi hauria de posar aquell que
ha fet la llei, perquè això és enviar un encàrrec però sense el pa
necessari, i en mallorquí quan enviaven un encàrrec també
enviaven un present i això també s'ha de complir.

Sr. President, també l'acusaren de victimisme, és a dir,
reclamar el que un té dret a reclamar el que a un li deuen és fer
victimisme, per l’amor de Déu! Reclamar que es compleixi el
règim especial, que era no el règim especial, el règim fiscal
especial, va ser la seva estrella durant molt de temps, i els seus
mateixos els (...) per davall del que és raonable, i fins i tot
vostès varen ser capaços de trair l’oferta de col·laboració del
Partit Socialista per dur endavant un règim especial. Jo crec que
això és una autèntica vergonya.

Però creguin-me -i acab, Sr. President-, nosaltres tenim, els
socialistes, un projecte clar per a aquesta comunitat. Nosaltres
tenim un projecte clar no només per a aquesta comunitat, sinó
també per a Espanya, i nosaltres també tenim un projecte per a
aquesta Europa que volem crear entre tots. Nosaltres no
reclamam independències de cap tipus. Nosaltres declaram un
sistema amb el qual, sent nosaltres mateixos, ens trobem
còmodes junts amb els altres, i així ho hem manifestat clarament
i moltes vegades, que volem un federalisme concèntric -parlam
d’Europa- i cooperatiu. I això que el nostre partit fa molt de
temps que en parla, també en parlen escriptors mallorquins -i cit
mallorquins perquè ho són, no perquè no n’hagi triat d’una
altra illa-, i no ho llegiré perquè el Sr. Diputat d’Eivissa ho hagi
esmentat avui matí, sinó perquè jo també ho havia triat, i com hi
ha hagut coincidència en el Pla de carreteres, doncs també hi ha
hagut coincidència en això; i citaré dos escriptors. Un, Joan
Alcover, que és breu, i que forma part de l’himne de Mallorca,
i que diu: “que la soca més s’enfila com més endins pot arrelar”;
i un altre, que és d’un poeta un poquet més antic, Costa i
Llobera, que diu “siau qui sou, mes no us tanqueu ombrívols
dins una llar històrica, sense horitzons. Volau sobre les terres,
enfora, amunt, com l’àguila. Ella ama el seu niu de les maternes
roques, però en gran vol arranca si, i travessant mil horitzons
domina espais de llum esplèndida”. 

Estic segur que amb aquest govern travessarem aquests
espais. Moltes de gràcies. 

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí, en nom del Grup Socialista. 

El president del Govern té la paraula.

EL PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i Oliver):

Sr. President, gràcies; senyores diputades, senyors
diputats. Bé, en primer lloc donar les gràcies, agrair les
aportacions, les reflexions, i fins i tot les crítiques que s’han fet
des dels distints grups que han intervengut, i sobretot donar
les gràcies també pel suport que donen aquests grups al
Govern.
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Dir que efectivament jo crec que, i això ho han dit alguns
dels diputats que han intervengut, que es tracta d’aprofitar un
debat tan important com és aquest precisament per fer tota una
sèrie d’aportacions i per tal de poder reflexionar sobre on som
i cap a on anam en relació a la nostra comunitat autònoma, i
sobretot també per fer aquelles aportacions que facin possible
millorar la gestió que duu a terme el Govern de les Illes Balears.

Jo voldria començar amb la intervenció del representant de
la COP de Formentera, del Sr. Santiago Ferrer, agrair-li el suport
i el repàs que ha fet de tota una sèrie de polítiques, que sense
cap dubte ni un jo crec que han millorat de forma molt important
la gestió que es venia fent abans en temes com els territorials,
com l’aigua, els residus, Llei de consells insulars, impost
ecoturístic, Pla de seguretat de platges..., és a dir tota una sèrie
de qüestions que sense cap dubte ni un han millorat la gestió.

Però vostè em plantejava tres temes bàsicament, en els
quals vostè creia que encara no s’havia fet tot allò que era
necessari. Vostè em parlava del decret especial de Formentera.
Jo crec que durant aquest primer any, i vostè ho ha reconegut,
s’han fet tota una sèrie d’inversions importants a Formentera,
cosa que no s’havia  fet amb anterioritat, inversions en temes
sanitaris, o algunes que ja estan projectades fer, com és el
centre sanitari de sa Mola; inversions en bonificacions al
transport  marítim; un tema importantíssim com ha estat la
restauració de l’abocador de Formentera, és a dir tota una sèrie
de temes que eren molt importants per a Formentera. 

Dir-li que el Govern està totalment disposat a destinar uns
doblers al desenvolupament del decret especial de Formentera,
i no només això, jo crec que l’important és que dins aquest mes
de novembre puguem tenir una reunió allà, a Formentera, entre
aquest president i els consellers que facin falta i l’Ajuntament,
precisament per tal de fer un repàs a tot allò que sigui prioritari,
i per tant per tal d’analitzar conjuntament amb l’Ajuntament de
Formentera quins són els temes en els quals de forma conjunta
les dues institucions les podem donar prioritat.

Per altra banda vostè em parlava d’un compromís quant a la
feina que s’està fent per part de la Comissió mixta en temes de
sanitat. Dir que el compromís el té d’aquest president, i no
només té el compromís, jo crec que per part de la Conselleria
s’està fent una molt bona feina a dins aquesta comissió, i dia 26
d’octubre hi ha una reunió a Madrid, entre la Conselleria de
Sanitat i el Ministeri de Sanitat, i aquest serà un dels temes que
es tractarà en aquesta reunió, dia 26 d’octubre, per tal d’anar
avançant en aquesta qüestió. Sense cap dubte ni un, aquest
president i el Govern de les Illes Balears vol tenir les
conclusions sobre aquesta qüestió ben aclarides, perquè
efectivament aquest no és un tema al qual li ha de donar
resposta directament el Govern, sinó que és un tema de
l’Insalud, i que per tant a l’hora de negociar les competències
amb l’Insalud, cosa que també ja s’està fent per part de la
Conselleria, aquest ha de ser un dels temes que s’ha de posar
damunt la taula. Creim que no pot ser un tema que quedi fora
d’aquest debat.

Per altra banda, quant al que vostè em dia del transport
marítim i aeri, dir-li efectivament que aquest president sap que
el tema del transport no és una qüestió només de carreteres,
encara que tot el relacionat amb el transport de carreteres i el
transport  públic terrestre, és un tema que com vostè sap té
molta d’importància a la nostra comunitat, sobretot en tema de
transport públic, de bus i de tren, ha estat una assignatura
pendent durant molt de temps a aquesta comunitat, i per això jo
li vaig voler donar importància. Tot el relacionat amb el
transport, el plec de condicions, quant al transport terrestre ja
està fet, i per tant ja s’adjudicarà dins el mes de novembre la
redacció del Pla de transports, i al mateix temps la Conselleria
està treballant en el que serà el Pla de transports marítim i aeri,
i per tant aquest haurà de ser el que donarà la direcció quant a
quines són les actuacions que s’han de fer de forma general.
Dir a més que també aquest govern ja ha duit a terme tot una
sèrie d’accions, entre elles demanar les famoses línies d’interès
general a l’Estat, i això està, quant al transport aeri, cosa que
està aprovada pel Consell de Govern i està enviada a Madrid,
com tantes altres que fins ara no han tengut resposta.

Dir que a pesar que es fan totes aquestes gestions per part
de la Conselleria, també és ver que ja des de la Conselleria
s’han fet algunes inspeccions quant al transport marítim, quant
al que afecta a Formentera, i que durant les setmanes que vénen
continuaran aquestes inspeccions, perquè és voluntat de la
Conselleria prendre mesures i estudiar i analitzar en profunditat
si realment es dóna aquesta situació de monopoli, i sobretot per
saber quin tipus d’accions podem dur a terme.

Per tant aquestes qüestions, que jo crec que eren les
qüestions fonamentals  que vostè em posava damunt la taula,
aquesta és la decisió, la voluntat, la idea que en té el Govern.

Quant al Sr. Buades, en representació dels Verds d’Eivissa,
jo voldria començar -i consti que ho dic amb tot el carinyo del
món- que les àguiles volen alt, però no viuen a l’aire. Les
àguiles també necessiten tocar de peus a terra per poder
subsistir, i ho dic perquè efectivament no ens trobam a dins
una comunitat autònoma allà on els mínims ja estan resolts. Ens
trobam a una comunitat autònoma allà on tenim moltíssimes
d’assignatures pendents, allà  on els mínims no estan resolts.
Ens trobam a una comunitat autònoma allà on no sabem si
durant l’estiu hi haurà aigua o no. Per tant, jo crec que hem de
fer tots els esforços possibles per cercar totes aquelles
fórmules que ajudin a estalviar, que ajudin a gestionar d’una
altra manera tots aquests temes, perquè això figura al pacte;
però al mateix temps haurem d’afrontar la realitat, i aquest
govern durant el primer any ha hagut d’afrontar tota una sèrie
de realitats, que sense cap dubte patien de mals anteriors, de
manca de preocupació durant molt de temps.

Un dels temes que m’ha preocupat, i ho vull dir clarament,
és que vostè ha citat que hi havia alguns temes en els quals no
havien estat consultats. Bé, jo crec que si realment això ha estat
així s’ha de cercar totes les fórmules possibles perquè això no
passi, i tengui ben clar que la meva voluntat és que totes
aquestes  qüestions, totes aquelles polítiques que du el Govern,
i així pens que ho he fet, tenguin el consens de les distintes
forces polítiques; i jo crec que aquesta ha estat la fórmula
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general i prioritària que he aplicat. Si en qualque cosa s’ha
fallat, sense cap dubte ni un, estic totalment disposat a parlar-
ne, i per tant a millorar totes aquelles fórmules que en principi
no vagin així com toca o no funcionin bé.

Vostè, entre d’altres temes, m’ha tret el tema d’energia, m’ha
tret el tema de les moratòries, m’ha tret el tema dels parcs
naturals, m’ha tret el tema de l’aigua, joventut, etcètera. Jo crec
que en totes aquestes qüestions, i jo li deia al principi, durant
aquest any s’ha avançat de forma important, i crec que s’ha
avançat amb valentia si un mira com teníem o com hem heretat
aquestes  qüestions quan arribàrem al Govern. Jo en temes
d’energia l’únic que puc dir és que feia 10 o 11 anys que
s’estava parlant de fer un pla energètic, i aquest pla energètic
no arribava mai. Amb un any i un poc més s’ha tengut un pla
energètic ja redactat, en aquest moment ja està en tramitació, i
a més un pla energètic que sense cap dubte ni un va a uns
carburants molt més nets i molt més respectuosos a nivell
mediambiental. Per altra banda, dir que el Pla energètic preveu
també prop de 22.000 milions de pessetes quant a energies
renovables, i per tant jo crec que fa un esforç important en tot
allò que significa estalvi, en tot allò que significa
racionalització, en tot allò que signifiquen aquestes energies
renovables. Per tant, jo crec que sense cap dubte ni un hem de
fer tots els possibles per poder complir totes aquelles
recomanacions de les grans reunions dels experts, com pugui
ser la de Kyoto, però al mateix temps hem de tocar amb els peus
en terra i hem de saber quina és la situació que tenim, i la
situació que tenim en aquests moments és que segurament en
temes de CO2 estam ja, en relació a Kyoto, al que hi hauria
d’haver l’any 2010. Per tant, haurem de fer tota una sèrie
d’actuacions dirigides a tots aquests fets. Sense perjudici
d’això, i pensant que s’ha fet una bona feina, també li he de dir
que des de la Conselleria d’Energia i des dels distints
responsables  que estan fent feina en aquest tema, estam
totalment oberts a parlar-ne i a veure quines són les maneres i
les fórmules com se li podria donar una millor solució a tot
aquest tema. Però de totes formes crec que sí, que l’esforç ha
estat molt important.

Vostè em parlava de valentia, em parlava d’eficàcia. Jo crec
que hi ha una sèrie de temes que ja valen l’any de feina que
s’ha fet per part d’aquest nou Govern, i un d’ells és el tema dels
residus. Vostè coneix molt bé quina és la situació que hi havia
en relació al tema dels residus a l’illa d’Eivissa, una situació -a
Eivissa i a Formentera-, jo diria que una situació totalment
catastròfica, una situació de funcionament d’uns abocadors
que no tenien ni llicència d’activitats, no tenien ni llicència
d’obertura, uns abocadors que no complien cap garantia ni
una, i que estaven denunciats per la Comissió Europea; per tant
una situació jo diria que catastròfica. No li cont la de Mallorca,
varen haver de passar quatre anys per intentar modificar el Pla
de residus de Mallorca, i no hi va haver manera. En un any el
Pla de residus està modificat, i no només està modificat, sinó
que a més ja hi ha doblers europeus per començar-lo a tirar
endavant, i ja hi ha un acord entre la Conselleria de Medi
Ambient i el Consell Insular de Mallorca per tirar-lo endavant;
i exactament passa a Menorca, el mateix passa en tema de
residus. Per tant, alguns temes sí que durant aquest any ja
s’han tret, i crec que s’han tret de forma molt valenta.

Per altra banda, vostè em parlava de mesures cautelars, i de
poca valentia en totes aquestes qüestions. Jo li repetesc un poc
el que ja deia ahir: en relació al tema de les mesures urgents i
cautelars, així com amb altres actuacions que s’han duit a terme,
com pugui ser la modificació de la LEN, com pugui ser la norma
prèvia del PORN de Cala d’Hort i de Sant Josep, és a dir, tota
una sèrie d’actuacions que s’han duit a terme durant aquest
primer any, i sense comptar les moratòries, hem de dir que de
moment ha quedat en suspens la possibilitat, perquè el més
segur és que no s’haguessin fet totes, però sí la possibilitat de
la construcció de prop de 205.000 habitatges, que servirien per
a 610.000 habitants. Jo crec que s’ha fet una feina important
quant a aquest tema, i a això hem d’afegir les distintes
moratòries que s’han fet des dels distints consells insulars, i jo
crec que amb una prova de maduresa important i amb una prova
que aquest govern efectivament vol fer efectiu -i valgui la
redundància- crear una nova estructura de comunitat al nostre
país. I quan dic el nostre país, parl de les Illes Balears.

Dir que efectivament la feina no està totalment acabada, en
aquests  moments encara s’està fent feina en relació a la Llei del
sòl, i en relació a la modificació de les Directrius d’Ordenació
del Territori. Jo esper que d’una forma més o manco ràpida
aquestes  dues qüestions ja es puguin presentar. Però que
sàpiga que la voluntat és continuar fent feina en tots aquests
temes, amb  consens amb totes les distintes forces polítiques
que conformen aquest pacte, i amb els distints consells
insulars, perquè aquesta és la riquesa del pacte. La riquesa del
pacte és precisament aquesta capacitat que tenim de posar-nos
d’acord. Jo estic convençut que uns partits tendran unes
prioritats, i els altres en tendran unes altres, però tots sabem
que l’única manera d’avançar és posar-nos d’acord, i per tant
poder tirar endavant aquelles polítiques que tenim marcades al
document que en el seu dia vàrem pactar.

Dir en relació als parcs naturals, que vostè me n’ha parlat i
m’ha dit a veure si 400 milions de pessetes bastaven per poder
tirar endavant tot el tema dels parcs naturals, dir-li que només
aquest any, i fora comptar amb la partida estricta dels parcs
naturals, s’han gastat mil i busques de milions de pessetes en
la compra d’una finca com és Albarca i es Verger, que sense
cap dubte ni un tendrà una importància grossa quant a la
creació d’alguns d’aquests possibles  parcs naturals, però que
vull dir que s’han fet tota una sèrie d’inversions.

Dir-li també que hi ha un acord dins aquesta cambra de fer
una llei pròpia per tal de poder tirar endavant totes aquestes
figures de protecció, d’acord amb una llei pròpia nostra, i la
Conselleria de Medi Ambient hi està fent feina, i per tant jo
esper que molt aviat la puguem presentar. Jo, només dir-li que
el Govern continua amb aquesta voluntat de tirar endavant
aquestes  figures, perquè com molt bé diu vostè, són figures
fonamentals tant per als nostres residents com per a la millora
de la nostra indústria turística. Hem d’invertir en paisatge, hem
d’invertir en entorn, i per tant tots aquests temes per a
nosaltres són importantíssims.
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Quant a aigua, dir-li que també per part de la Conselleria de
Medi Ambient s’està treballant per tal de desenvolupar la Llei
d’aigües, per tal de crear una nova estructura en relació al tema
de l’aigua, per tal de ser molt més eficaços a l’hora de gestionar,
i sense cap dubte ni un, no li he de contar res de com hem
passat aquest estiu, per part de la Conselleria de Medi Ambient
s’han hagut de fer tota una sèrie d’inversions importantíssimes
per poder afrontar la realitat, que era que no sabíem si l’aigua
bastaria o no, i el Govern s’ha posat la mà a la butxaca, i el
Govern jo crec que ha estat eficaç i el Govern ha fet aquestes
dessaladores modulars, que no caminen però que fan una cosa
molt important, que és donar aigua, que era el que
necessitàvem. I efectivament, hem tengut aigua i aquest estiu
els  ciutadans de la badia de Palma no han hagut de sofrir cap
tipus de restricció. Però quan parl d’aigua no parl només de les
inversions que s’han fet quant a les  dessaladores, sinó que a
més hi hem d’afegir prop de 1.200 milions de pessetes que han
anat destinats a totes aquelles poblacions que feia molt de
temps que patien set, moltes de poblacions que feia molt de
temps que patien set. Per tant, Sr. Buades hem hagut de
qualque manera de sortir a camí a necessitats imperioses. Hi
havia pobles que duien tres i quatre estius tenint restriccions
d’aigua, i fins que no ha arribat aquest pacte de progrés no
s’han solucionat aquestes restriccions, pobles que duien tres
i quatre estius tenint restriccions d’aigua. Per tant, hem hagut
de donar sortida a tots aquests temes

I en temes d’aigua efectivament hi ha coses que em
preocupen, i vostè n’ha parlat. Per exemple tot el relacionat amb
la depuració d’aigües. És necessari fer un esforç en tot allò que
significa depuració, i per tant en tot el que són els terciaris. Les
notícies que tenim no són molt bones, quan hem demanat fons
a l’Estat en temes de depuració d’aigües, quan hem presentat
projectes de prop de 18.000 milions de pessetes per millorar tot
el que està relacionat amb la depuració d’aigües, he de dir que
la contesta de l’Estat ha estat: ni una pesseta, zero pessetes,
igual que el dèficit, zero, zero pessetes de l’Estat per millorar la
depuració d’aigües. Estam a una altra qüestió a la qual tampoc
no esperam grans ajudes, com és tot el relacionat amb la gestió
de la demanda, però sí que ja li puc anunciar que per aquest
any que ve triplicarem l’esforç en temes de gestió de la
demanda, perquè efectivament es puguin fer tota una sèrie de
polítiques de cara a millorar tot el relacionat amb els comptadors
individuals, de cara a fer campanyes d’estalvi, de cara a totes
aquestes  qüestions que puguin ajudar a una millor gestió;
campanyes d’estalvi que, per cert, he de dir que durant aquest
estiu han tret molt bons resultats perquè a la zona de la badia
de Palma, com ja vaig dir ahir, s’esperava una pujada d’un 10%
en el consum, i realment hem tengut un -2% quant al consum,
i per tant és una qüestió en la qual hem de continuar fent feina,
i sobretot hi hem d’implicar els ajuntaments. Hi ha alguns
ajuntaments amb els quals la relació no ha estat tan bona com
hauria de ser de forma històrica, per dir-ho de qualque manera,
però que ara ja començam a funcionar. Jo crec que per primera
vegada durant aquesta època de sequera, durant aquest estiu
que hem patit, hi ha hagut una comissió de la sequera a la zona
de la badia de Palma, allà on s’han reunit cada quinze dies els
distints ajuntaments que tenien problemes, conjuntament amb
el Govern. Per tant el Govern de qualque manera ha coordinat
totes aquestes qüestions.

Llavors vostè m’ha parlat de joventut, sense cap dubte ni
un tema importantíssim. Jo ahir deia que les persones que són
avui a l’escola i als instituts, segurament molt aviat seran les
persones  que dirigiran aquesta comunitat autònoma, i per tant
les hem de tenir en compte. I crec que el Govern ha començat a
tenir-los en compte, que el Govern amb la Conselleria de
Benestar Social té ja enllestit un pla estratègic per a la joventut,
un pla que precisament vol ser una actuació transversal, i per
tant una implicació de tot el Govern en el Pla jove. Això vol dir
que és una acció de Govern, una acció on s’han d’implicar totes
les distintes conselleries, perquè volem que d’una vegada per
totes  el tema de la joventut no es redueixi purament i
simplement a problemes d’esplai, d’excursionisme, etcètera,
encara que això també és molt important. Però sense cap dubte
la gent jove ja ha de ser tractada d’una altra manera. La joventut
ja no és un simple període transitori, sinó que és una fase
important d’una determinada gent, i per tant dins aquesta fase
important aquesta gent ha de tenir estabilitat, i aquesta
estabilitat la tendran si des de les institucions els donam la
possibilitat, entre altres coses, que puguin tenir una feina
digna, que no sigui precària, i puguin tenir un habitatge així
com toca. I amb aquests dos objectius ja ens hem posat a fer
feina, el Pla jove té un annex destinat precisament a ocupació
de la gent jove, i el pacte per l’ocupació té un annex destinat a
l’ocupació dels joves. Per tant des d’aquestes dues vessants,
des d’un pacte per l’ocupació pactat entre les institucions i les
distintes organitzacions empresarials; i des del Pla jove, que
molt aviat serà aprovat, s’han planificat quines són les
actuacions que s’han de dur amb aquests temes.

De totes formes, també vull dir que durant aquest any no
hem esperat que hi hagués totes aquestes planificacions,
durant aquest any ja hem començat actuar, i ho hem fet -ja ho
deia ahir- amb el tema d’educació. Jo crec que ahir en vaig
parlar, aquest govern des d’Educació, parcel·la que ocupa el
40% del pressupost de la comunitat autònoma, i per tant una
prioritat d’aquest govern, molt per damunt dels doblers pels
quals  se’ns va transferir aquesta competència, i per tant
significa un esforç importantíssim del Govern, s’està donant un
important impuls a tot allò que significa formació professional,
allà on durant aquest any ja hem vist com s’engrandia en 400
alumnes i hem vist com es creaven 14 cicles més. Però des
d’Educació el que s’ha intentat a més és -per dir-ho de qualque
manera- acabar tot el cercle, i per tant també parlar amb tota una
sèrie d’empreses, fer convenis  amb tota una sèrie d’empreses
per un valor de 170 milions de pessetes, de cara que aquesta
gent quan surti de la formació professional tengui un lloc on fer
feina, i realment avui el percentatge de gent que surt d’aquesta
formació professional, hi ha molt poca gent que no tengui feina,
i jo crec que això és un impuls considerable que s’està donant
de cara a la gent jove, i sobretot una altra qualitat amb el tema
de fer les coses.

Dir, i també ho deia ahir, que s’han invertit prop de 400
milions de pessetes per totes aquelles persones que s’han
distanciat del sistema educatiu, per tant per rescatar tota
aquesta gent, per crear fórmules i iniciatives perquè aquesta
gent tengui una formació, perquè no es trobi als 30 anys sense
una formació i continuï sent un pobre peó, i pugui millorar.
També impliquen aquestes noves iniciatives un impuls molt
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considerable a aqueixa lacra que tenim, que és el fracàs escolar,
i que per tant li hem de cercar fórmules i maneres per sortir-nos.

Ahir vaig parlar d’universitat, sense cap dubte s’han fet una
sèrie d’iniciatives importants de cara a millorar el tema
universitari. S’ha pujat el pressupost de la Universitat, hi ha un
multiaulari que ja està en marxa, i per tant ja hi ha conveni amb
el Govern i la Universitat, i un altre tema molt important és que
s’han apujat les beques per tal que els alumnes puguin anar a
estudiar, tant els alumnes de les nostres illes a la universitat,
com de les Illes en general a la península.

Ahir també parlava de droga. Droga també està molt
relacionat amb política de cara als joves, i també parlava del fet
que per a l’any que ve volem triplicar l’esforç en temes de
droga; el volem triplicar respecte de l’esforç que hem fet
nosaltres, perquè l’esforç que feien els altres, triplicar res és res,
i per tant no valdria la pena.

Vostè em parlava i jo deia que una altra de les qüestions
importants era el tema d’habitatge, i amb el tema d’habitatge
públic també li vull dir que hi ha unes programacions i
iniciatives específiques per als joves que poden arribar a
suposar fins al 47% de subvenció del cost dels habitatges. Per
tant, aquest és un tema que tampoc no hem esperat que les
dues planificacions que jo els deia, tant d’ocupació com de Pla
Jove funcionassin, sinó que són actuacions i iniciatives que
hem posat ja en marxa durant aquest primer any.

Jo crec que es poden fer més coses i aposta estam
planificant aquest pla estratègic per a la joventut, i per tant està
clar que totes aquestes polítiques, totes aquestes iniciatives es
milloraran quan es posi en marxa l’aplicació d’aquest pla. Però
el que voldria deixar clar és que el Govern durant aquest primer
any ja ha fet tota una sèrie de feines importants de cara a
millorar tota aquesta situació.

No sé si em deix qualque cosa en relació a la seva
intervenció, però si hi ha rèpliques estic totalment disposat a
contestar-les-hi.

Agrair a la diputada d’Unió Mallorquina la seva intervenció.
Jo crec que ha parlat de tota una sèrie de temes que són
importantíssims per a la nostra comunitat. Coincidesc amb ella
que amb altres qüestions, com puguin ser temes d’educació,
benestar social, ocupació, etc., però que el tema de les
infraestructures en aquesta comunitat autònoma és un tema
cabdal, és un tema fonamental, bàsicament perquè són
qüestions que, com dèiem, fa molt de temps que dormen i que
per tant duen retard. Jo crec que amb any s’ha avançat més en
aquests temes que amb  molts d’anys dels antics governs del
Partit Popular, i si no podem triar el tema que vulguem. Si
parlam d’energia, com deia avui ja tenim un pla energètic que
sense cap dubte ni un tendrà tota una sèrie de problemes a
l’hora de poder-lo finançar i, per tant, a l’hora d’arribar a tota
una sèrie d’acords amb l’Estat, però vull dir que si el gasoducte
costa uns 44.000 milions de pessetes, el tema de dur el gas en
vaixell en costa 37.000; vull dir que, per tant, el problema és
exactament el mateix. Per un tema o per l’altre ens haurem de
posar d’acord amb l’Estat. Una altra cosa és que ja puguem

avançar, per exemple, en temes d’energia fent que aquelles
promeses que ens varen fer tant GESA com Endesa d’invertir
75.000 milions de pessetes quant a la millora de la xarxa i del
servei de producció actual d’energia, s’inverteixin ja i, per tant,
es puguin resoldre els greus problemes que tenim.

Dir que no només és un problema de GESA i Endesa que
una part, una part sí que és problema seu, i una part important,
sinó que també torna a ser un problema important de Madrid a
l’hora que Madrid faci la famosa norma dirigida o reglamentació
dirigida a les regions extrapeninsulars i, per tant, de qualque
manera aquesta obsessió liberalitzadora que ha tengut en tots
aquests  temes es modifiqui, es temperi a nivell de les Illes,
perquè allò que es vol aconseguir a través de la liberalització,
aquí a les Illes ens crea uns problemes greus, perquè aquestes
liberalitzacions que vénen de l’Estat i que, per tant, de qualque
manera se’ns diu que així els preus baixaran, hi haurà més
competència, a les Illes Balears això mai no passa i, per tant,
estam esperant, i GESA i Endesa també ho esperen, que es
puguin tirar envant tots aquests temes.

He de dir que una recent carta del ministre Sr. Rato ens
anuncia que “retoma el tema” i que, per tant, a partir d’ara
sembla que s’hi tornaran posar a fer feina, devia ser una cosa
que la tenien aturada, dins un caixó  i des que nosaltres l’hem
demanada una altra vegada, sembla i ho diu textualment,
“vamos a retomar el tema”. Per tant, benvingut sigui aquest
“retomar el tema”, nosaltres ben satisfets que “retomen el
tema”, però que facin via, perquè és una qüestió que a
nosaltres ens crea greus problemes.

Xerram de llum, però podríem xerrar també d’aigua, vostè
sap que fa molt de temps que tenim un pla hidrològic que és a
Madrid, sembla que el ministre se’n surt, amb això del
transvasament de l’Ebre i tots aquests temes, podria ser que
s’aprovàs de forma ràpida, nosaltres necessitam que s’aprovi
de forma molt ràpida, i sobretot esperam que el ministre
compleixi allò que ens ha promès, que és que farà una esmena
als pressuposts per tal de millorar els  minsos pressuposts que
hem vist fins ara. Tenim aquesta promesa del ministre, tenim la
promesa de firmar un protocol per tal de poder millorar totes les
infraestructures que ens falten amb el tema de l’aigua. Per tant,
jo, en aquest moment, l’únic que puc dir és això, que tenc
aquesta promesa i que estic convençut que el ministre, que
coneix molt bé el problema i la realitat de les Illes Balears, estic
convençut que la complirà.

En relació al tema de carreteres, de tothom és sabut l’embull
que tenim amb l’Estat, esper que al final primi el sentit comú,
esper que al final puguem arribar a un acord amb l’Estat i, per
tant, l’Estat reconegui que qui ha de triar les carreteres que
s’han de fer en aquesta comunitat autònoma som nosaltres, i
que el simple fet que nosaltres vulguem triar quin tipus de
carreteres feim, que el simple fet que nosaltres vulguem triar
això, no faci que es puguin perdre tota una sèrie de doblers que
són molt importants per a nosaltres. Per tant, de qualque
manera coincidir amb vostè amb l’anàlisi que fa en relació amb
tots  aquests temes d’infraestructures i dir-li que, efectivament,
el tema, un dels temes principals d’aquest pacte, és precisament
la descentralització d’aquesta comunitat autònoma, allò que jo
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he anomenat moltes vegades “federalisme intern” i que, per
tant, els  distints consells juguin el paper que realment han de
jugar i que així es mana des de l’estatut, que siguin els governs
de cadascuna de les  Illes. Jo crec que hem començat a fer una
feina molt positiva en relació amb aquest tema, he de dir que no
estic satisfet de la via que feim, però que, de totes formes, sí hi
ha una voluntat que es pugui culminar de forma ràpida tota
aquesta qüestió. És important culminar de forma ràpida les
transferències en relació amb les transferències que ens hem
proposat de dur a terme, és important aprovar la llei de consells
insulars que segurament dins la setmana que ve es podrà ja
aprovar o molt ràpidament, i és important que dins els sis
mesos que mana la llei de consells insulars puguem establir
aquest finançament definitiu tan necessari per als distints
consells.

I dic que és molt important acabar amb tots aquests temes
o concloure totes aquestes qüestions, perquè també serà molt
important obrir, com ja deia ahir, el debat amb els ajuntaments
per tal de veure com també podem ajudar que els ajuntaments
puguin tenir una millor finançació i, per tant, puguin donar
resposta a totes les  qüestions que se’ls plantegen. Hi ha una
ponència parlamentària que ja fa feina amb tots aquests temes
i, per tant, el Govern està totalment obert a col·laborar amb  tot
allò que sigui necessari, tant amb el Parlament, com amb la
Federació de municipis, com amb tots aquells que facin falta per
tal de tirar endavant aquests temes.

Quant al Sr. Grosske, representant i diputat d’Esquerra
Unida-Els  Verds, dir que, per part del Govern, el compromís amb
tot allò que significa benestar social, crec que és un compromís
molt clar, que és un compromís molt evident i que, a més, és un
compromís  que aquest govern aplica, jo crec que tot és
millorable, però crec que es fa una feina molt important amb tot
el relacionat amb  benestar social, i, sobretot, una feina que hem
de continuar empenyent en el sentit de coordinar-la al màxim
entre les distintes institucions, jo crec que en el tema de
benestar social més que en molts d’altres temes, el principi de
proximitat és un principi fonamental, hem, d’acostar els serveis
a la gent i per acostar els serveis a la gent fa falta que
ajuntaments, consells insulars i Govern siguin una pinya,
siguin un bloc, funcionin conjuntament i funcionen organitzats,
es tracta de llevar burocràcies i es tracta, com se suposa, de
conèixer de molt més prop la realitat, i per això deia que tant els
consells  insulars amb la gran acció que fan en tots aquests
temes, però també els ajuntaments, han de tenir la col·laboració
i el suport del Govern.

En relació al compromís que vostè em demanava en el tema
de les pensions, jo crec que aquest és un compromís clar, és ver
que tenim tota una sèrie de problemes a nivell legal, és ver que
tenim tota una sèrie de gent que ha posat plets a aquestes
millores que el Govern va posar en relació amb les pensions,
gent que no creu que aquesta gent que rep les pensions no
contributives, se’ls hagi de millorar la situació que tenen, i que,
efectivament, pel que ens diuen els jurídics podem tenir alguns
problemes si, repetim, l’operació que férem l’any passat. Per
tant, des d’aquesta presidència, estic totalment obert, i així hi fa
feina la Conselleria de Benestar Social, per tal de cercar les
incitatives que facin falta perquè a aquesta gent els arribin les

ajudes necessàries per poder millorar la seva situació que tots
sabem que no és una bona situació. Per tant, la Conselleria de
Benestar Social fa feina amb tots aquests temes.

Coincidir, ja ho he contestat quan responia al Sr. Buades,
que efectivament, els temes d’ordenació del territori i tot el
relacionat amb la llei del sòl, seran temes importants a discutir
dins els propers mesos, i que la Conselleria d’Obres Públiques
hi està fent feina.

En relació amb el Sr. Sampol, dir que jo crec que ell ha fet
una reflexió sobre tres temes importants, tres temes que, de
qualque manera, afectaven la gestió i la feina que feim des del
Govern; un era tota aquesta obsessió liberalitzadora que té el
Govern de Madrid i que, per tant, moltes vegades deixa, no
només els ciutadans, sinó a les mateixes institucions amb una
total indefensió, de qualque manera hi ha tota una sèrie de
serveis  bàsics per als ciutadans, que els estam centralitzant una
altra vegada a Madrid o a qualsevol altre lloc que no sigui aquí,
i veim que és el cas de GESA, Endesa, que des que GESA ja no
és GESA i és Endesa, alguns petits problemes hem tengut, no
és exactament la mateixa situació.

Per altra banda, també crec jo i pens igual, per tant
coincidesc amb  el Sr. Sampol, que efectivament, darrerament hi
ha una obsessió de tornar a fórmules i a iniciatives centralistes,
és a dir, de cap de les maneres no hi ha cap idea de
desenvolupar el que és l’estat de les autonomies, el que és la
descentralització d’aquest país i el que és convertit aquest país
en un vertader estat federal, perquè tots els mecanismes que
s’han posat damunt la  taula per intentar discutir, tots aquests
mecanismes estan aturats pels mateixos, els mateixos aturen
tots  aquests mecanismes, i parl del Senat i parl de tota una sèrie
d’iniciatives que farien possible que totes aquestes coses
poguessin  funcionar d’una altra manera. Per tant, aquesta
obsessió, com molt bé deia vostè, a través de tota una sèrie de
decrets de liberalització que entren dins competències de la
comunitat autònoma, a través de començar a fer rebaixes
d’imposts, però damunt els imposts cedits i, per tant, dels
imposts que han d’ajudar a finançar les comunitats autònomes,
sense que hi hagi cap tipus de compensació, aquesta idea de
tirar envant lleis del menor, sense que hi hagi un finançament
per donar-li suport, cosa que a cap estat federal normal i lògic
es durien a terme sense un pressupost nacional o federal, totes
aquestes  qüestions indiquen que no hi ha ganes d’anar envant
en aquests temes, anam enrera, igual que els crancs, i, per tant,
no es vol avançar amb totes aquestes qüestions.

I quant al tema de l’ofec econòmic, jo crec que tampoc no
m’hi allargaré molt, perquè és una cosa en la qual coincidim
plenament, és a dir vostè també ha anomenat tot el relacionat
amb el principi de proximitat, un principi importantíssim, és tenir
molt clara aquella idea, que Espanya som un conjunt de pobles,
amb unes característiques diferents, amb unes problemàtiques
diferents, amb unes llengües diferents, amb uns costums
diferents i que, per tant, necessiten també en moltes qüestions,
un tractament diferent. Per tant, aquest principi de proximitat
demana culminar l’estat de les autonomies i, per tant, que la
descentralització sigui real i, sobretot, que aquesta
descentralització funcioni així com toca. I aquesta és una
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assignatura pendent i, pel que veig, pel que intuesc, per part
dels que governen en aquests moments no hi ha cap ganes de
donar cap passa cap envant. I vull dir que aquest pacte que és
tan complicat segons alguns i que té tants  de problemes i que
és tan embullós, aquest pacte sí que és capaç de posar-ho de
cara a la seva estructura de comunitat interna, sí que són
capaços d’anar descentralitzant cap als consells insulars,
d’anar creant les fórmules i les iniciatives perquè tot això sí
funcioni, aquest principi de proximitat, sí funcioni a les Illes
Balears, cosa que a nivell d’Espanya no funciona.

Quant al Sr. Crespí, dir-li que aquesta meravella de la natura
que m’ha tocat governar, efectivament, té les seves
complicacions, però també té les seves satisfaccions.
Efectivament, jo crec que, a pesar, com deia abans, que alguns
troben que es  tracta d’un pacte molt complicat i que per decidir
coses  necessita molt de temps i que al final no és eficaç,
aquests  mateixos que troben tot això, resulta que són els que
governaren fa quatre anys i que, bé, bé, de complicacions que
tengueren, vaja les complicacions que tengueren, perquè si
aquest pacte fos tan complicat en la seva gestió com ho va ser
el govern anterior, en aquests moments jo ja hauria canviat una
quarantena de consellers, com a mínim, perquè això ja havia
passat al govern anterior. Per tant, aquest pacte tan complicat
treu tota una sèrie de polítiques, com molt bé ha dit vostè, que,
sense cap dubte ni un, responen a les expectatives que vol la
gent del nostre país, i això ho demostren les enquestes, no ho
deim nosaltres, ho diuen les enquestes, la gent diu que no vol
autopistes, el Partit Popular diu que ell vol fer autopistes, les
enquestes diuen que volen ecotaxa, el Partit Popular diu que no
vol l’ecotaxa. Per tant, efectivament, aquest govern, que és una
meravella de la natura, a més de ser una meravella de la natura
i de ser un govern molt singular i històric, respon a les
expectatives dels ciutadans i resol els problemes dels ciutadans
d’aquestes  illes, en temes d’aigua, en temes d’energia, en
qualsevol dels temes vull comparar en relació a les polítiques
que es feien abans. De totes formes, ja tendré ocasió d’aquí un
poc.

I ja per acabar, només agrair una vegada més el suport de
totes les aportacions que han fet els distints grups, agrair
també, i ja ho he dit al principi, les crítiques, aquesta pluralitat,
aquesta riquesa precisament l’important que té és aquesta
capacitat de discrepar, però a la vegada aquesta capacitat de
dialogar, però a la vegada aquesta capacitat d’arribar a
consensos, aquesta és la gran riquesa d’aquest pacte, i el pacte
no implica que cap grup parlamentari hagi d’haver de renunciar
a res en absolut, no implica que cap partit hagi d’haver de
renunciar a res en absolut, però sí vol dir que hem de cercar tots
aquells punts d’unió bàsicament escrits al pacte que férem en
el seu moment.

Jo crec que les distintes polítiques, com deia abans, que
hem anat empenyent donen resposta al que necessita la nostra
comunitat autònoma i, per tant, vull dir una vegada més que
aquest esforç que feim des de les distintes forces polítiques per
tal de dialogar, per tal d’arribar a consensos, valen la pena, val
la pena aquest esforç que feim, val la pena perquè, d’una
vegada per totes, donam solució a tota una sèrie de
problemàtiques que, en aquest país, no teníem, fins ara no en

teníem. Per tant, jo el que els deman és que continuïn amb
aquesta actitud, que continuïn fent feina amb aquest coratge,
que continuïn fent feina en aquesta direcció perquè, sense cap
dubte ni un, és el que ens demanen els ciutadans i les
ciutadanes d’aquest país.

Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President del Govern.

Grups que vulguin intervenir? Sr. Buades, té la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Evidentment, des d’Els Verds d’Eivissa no discutim l’esforç i la
feina feta per tots i cadascun dels consellers i conselleres
d’aquest govern, no parlam d’això, i en aquest sentit no
entrarem a debatre, com crec que tampoc no vol el president de
la comunitat, sobre el grau de compromís que es pugui tenir
amb la solució dels problemes. El que sí ens interessa és
assenyalar cinc cosetes, molt ràpidament, que creim que poden
millorar d’una manera molt substancial el que es fa.

La primera és que no tenim per què continuar, és a dir, no
estam, per seguir un poc la tònica del Sr. Grosske avui matí, no
hem de passar totes les etapes dels fracassos per arribar a la
conclusió que ens podríem haver estalviar alguna part del camí.
Què vull dir amb això?, que per què hem de créixer un 65% de
consum energètic per llavors descobrir que els alemanys, o els
danesos o els de Califòrnia, ja fa vint anys varen resoldre que
sense créixer més en consum energètic o pràcticament zero,
podien viure igual de bé o millor que nosaltres, ens podem
estalviar moltes d’aquestes infraestructures o creixements
d’infraestructures, anem directament al que és bo i copiem el
que és bo allà on ja funciona, i moltes vegades allà on ja
funciona estan governant vostès i nosaltres, amb tots els
inconvenients que té governar junts  gent que és diferent però
que, a la vegada, volen fer vida en comú. En aquest sentit, la
nostra proposta és hem d’aclarir que sense aquesta
modernització ecològica que en temes com energia, temes com
aigua o transport, ens poden fer estalviar despeses i
infraestructures que poden anar per benefici social directe o per
gestió ambiental directa. Nosaltres som partidaris de mirar qui
és que ho fa bé en aquest planeta, en aquests temes, energia,
aigua i d’altres, copiem, copiem i copiem, estalviarem sous, més
ràpidament arribarem a un benestar modern i a més podrem dir
que ho hem fet nosaltres, vosaltres, nosaltres i els altres
companys i companyes.

L’exemple clar és l’aigua, està molt bé, anam darrera les
dessaladores, ampliant-les, modulars, sense mòduls, el que
sigui, però clar, al pas que anem, com deia el Sr. Sampol, 77.000
immigrants censats més, rècord de turistes, i clar, cada any
anirem així, el problema és que aquesta màquina està
desfermada i el govern, el nostre govern, també, el de tots els
que som aquí a l’esquerra o centre esquerra de l’hemicicle,
aquest govern es pot passar tota la legislatura de taller de
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reparació amb 24 hores, fent contínues ampliacions d’unes
infraestructures perquè no va al nucli de la qüestió, i quin és el
nucli de la qüestió?, frenar el cavall desbocat del creixement
residencial i turístic. I això passa per una mesura molt clara, com
a mínim una, que és la modificació ràpida, ràpida és un
concepte ample, però no tant, de les Directrius d’Ordenació del
Territori, pensam que el territori és més que urbanisme, és
aigua, és paisatge, és energia, etc., i clar, hi ha l’excusa de dir,
“bé, pobres consells insulars, ara que hem estat una mica
demòcrates i autonomistes, els volem imposar no sé què”, això
no ha de ser una excusa, perquè ja ho he dit abans, des d’Els
Verds d’Eivissa concertament amb els consells insulars i tenint
en compte que els plans territorials són una petita part de tot
això, perquè per exemple la llei del sòl l’hem de pactar amb tots
ells, no?, tant Govern com oposició. 

Això ho hem de fer, i el tema de l’aigua, per exemple, des de
l’ecologisme ens sorprèn que quan hi ha consumidors luxosos,
en època de sequera, com són determinats camps de golf, que
continuen regant amb aigua bona, no se’ls toqui el pèl, mentre
hi pugui haver pobles de l’interior en el passat i tal vegada en
el futur proper, que tendran restriccions, nosaltres creim que
s’ha de triar, en aquest sentit sí que creim que el Govern pot fer
un esforç més gran per dir, molt bé, podem arribar a pactar
alguna urbanització més, algun camp de golf que pugui seguir
així un temps transitori, però mentrestant s’han de posar
polítiques d’estalvi i d’eficiència en marxa. Vostè em dirà, no
discutirem molt, però em dirà quants de diners, quantes
desenes, ja no diré centenes, de milions hem tengut a
disposició com a conjunt de govern per gestió de la demanda
l’any passat, i és ridícul, i no es perd per cap conseller ni per
vostè, però, en conjunt, no fa el pes.

En segon lloc, el tema del medi ambient. Vostè ha respost
intel·ligentment parlant-me del que ha costat es Verger i
Aubarca, està molt bé, però vostè sap que fer parcs no és
comprar finques, bàsicament, està molt bé que tenguem algunes
finques, això ho valoram en la seva justa mesura com a
ecologistes, tots ho som, ja, supòs, no?, però el que és cert és
que gairebé no ens gastam un canet a posar gestió ambiental
així com toca, biòlegs, llicenciats en ciències ambientals, gent
jove que treballi els boscos, pagesos que puguin rebre ajudes
per rehabilitar el paisatge boscós o de secà, etc., i això vol dir
diners, perquè governar és posar diners i fer normativa. I en el
tema de la normativa, jo també vull dir, i no és un problema d’un
conseller o d’una consellera, sinó de tot el Govern, que hem
d’aclarir què dimonis volen fer del parc natural, ens hem
d’amagar de fer parcs o n’hem de presumir?, nosaltres som
partidaris  de presumir-ne, per què?, perquè als Estats Units, a
Alemanya, a Botswana se’n presumeix, i aquí només faltaria que
estiguéssim acoquinats  per quatre propietaris folrats de duros
que no són els pagesos normals i corrents  nia Cala d’Hort, ni a
ses Salines, ni a la Serra de Tramuntana, no hem de confondre
algun terratinent amb la majoria de població agrària que ha de
tenir un futur amb aquest govern, i amb això ens oferim a
continuar col·laborant.

En el tema d’energia, la contestació també és hàbil, però
insuficient, és a dir, hi ha 22.000 milions a la memòria del Pla,
però a la normativa no hi ha res, i hi ha una diferència molt gran,

en el sentit que vostè sap que allò que no és normatiu és més
susceptible de no aplicar-se el dia després que allò que és
normatiu, aleshores la nostra proposta de col·laboració privada
i pública, com és evident que mantenim i apreciam la seva
actitud, és dir, bé, aquí hi ha dos temes, a la part normativa del
Pla hi ha d’haver compromisos clars econòmics també sobre
desplegament de renovables i eficiència energètica, però també
volem que aquest pla regional de protecció del clima, que ja va
aprovar el Parlament fer-lo l’any passat, tengui alguna cosa a
veure amb aquest pla energètic i que figuri a la part normativa,
si no ho relacionam amb els acords de Kyoto que, efectivament,
també com hem repetit avui, al mateix pla ja diu que estam al
53% de creixement d’emissions, i a Kyoto ens deien que l’any
2010, com a màxim, hauríem de créixer el 15, efectivament serà
difícil de complir, però entre no complir-lo i dir, com que no el
podem complir, no farem res, hi ha una diferència essencial.

Ja per acabar, dues coses. Els joves, tot el que ha dit vostè
està molt bé, hi estam d’acord, i som solidaris amb Pla jove, que
sortirà ara, el pla aquest d’habitatges que no hi sòl, però hi ha
el pla, etc., però li vull recordar el que va dir el director general
de Formació, el Sr. Obrador, en una recent compareixença
parlamentària, ens deia que en aquesta comunitat autònoma hi
ha tres tipus de professions per a gent jove, que en aquest
moment se cerca gent i no se’n troba, que són cuiners,
cambrers i paletes; cuiners, cambrers i paletes no n’hi ha, de
bons, s’entén, paletes  que sàpiguen construir, i així ens cauen
alguns apartaments, cuiners que sàpiguen cuinar i cambrers, és
al Diari de Sessions de la Comissió no permanent sobre
Europa.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Buades, vagi acabant.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sí. I la darrera cosa, efectivament les àguiles han de menjar,
per exemple, i han de tocar de peus a terra, però clar, tenen una
visió (...) de cap on anam, nosaltres no pensam en l’any 2003,
ho vàrem dir el dia de la investidura, pensam en una generació
de reparació, una generació ecològica de rehabilitació de la
generació anterior que no ha mirat prim, dins aquest context de
quinze, de vint anys, com a mínim, nosaltres creim que ara feim
una primera passa, si no tenim en compte aquests interessos
futurs, no tenim res a fer, aquest govern es limitarà a viure el dia
a dia, a fer la gestió quotidiana, però es perdrà el més important,
allò rellevant, que és canviar l’intendència de ver. I això passa
per un canvi territorial molt gros. 

Que els arbres plens de pluja àcida que ara tenim, que ens
marquen els dia a dia del govern, no ens facin oblidar que al
final ens estam jugant, a quinze anys vista la sostenibilitat
global del país, el benestar d’una població més o menys
gestionable i un futur econòmic per al turisme que, ara mateix,
està molt hipotecat. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades, en nom d’Els Verds d’Eivissa.

Té la paraula la Sra. Maria Antònia Munar en nom d’Unió
Mallorquina.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. L’única
manera d’avançar, ha dit vostè, és posar-se d’acord, arribar a
pactes, i té tota la raó, sobretot si un no té majoria absoluta, no
queda més remei. Pot comptar amb nosaltres, Sr. President, tant
per arribar a acords com per continuar avançant.

Podria afegir aquí aquella frase famosa que quan
estudiàvem dret vàrem aprendre de excusatio non petita,
acusatio manifesta, avui matí, ara, ha parlat de consells, de
competències, i jo crec que és que vostè ho tenia preparat,
perquè devia pensar que protestaríem, que protestaríem de no
tenir llei, de no tenir transferències, i no ho hem fet. I no ho hem
fet, Sr. President, perquè creim que tot té el seu moment, que tot
té les seves prioritats, i la nostra responsabilitat, atès que hem
apostat per vostès, és precisament donar solucions i ajudar que
temes importants, transcendents i fonamentals es resolguin.
Molt més important que lleis o transferències, perquè per
damunt de qui tengui les competències i de qui les gestioni, el
que els ciutadans ens reclamaran és que hàgim donar solucions
a problemes fonamentals d’aquesta comunitat.

És cert que en un any i mig s’ha avançat molt, és cert també
que, com vostè ha recordat ara i com havia fet ahir, tenim pla
energètic, pla hidrològic, pla de carreteres, el que no s’havia fet
en moltíssims d’anys, i és que fer plans, prendre acords,
governar significa en ocasions enfrontar-se a qualque grup de
ciutadans, i això no agrada a aquells que es volen mantenir
sempre en el poder, però també és cert que el paper ho aguanta
tot, fer plans és el més senzill, el difícil és dur-los endavant.

La veritat és que a mi no m’ha quedat molt clar com pensam
dur endavant el pla de carreteres, el pla hidrològic o el pla
energètic, perquè em semblen uns plans realment a molt llarg
termini, i em sembla també que tenen fortes dificultats de
finançament. Si és que confiam que tot ho pagui Madrid, la
veritat és que em preocupa moltíssim el tema, perquè, com li he
dit, no n’inaugurarem cap, de carretera, ni veurem l’aigua sortir
pels grifons ni tendrem un pla energètic, avui per avui, per tant
m’agradaria que, de forma assossegada, tranquil·la, comprenc
que no pugui ser una resposta clara i immediata, però
pensàssim en fórmules alternatives de finançament d’alguns
d’aquests  projectes perquè poguessin ser ben aviat una
realitat.

M’agradaria que els recursos, almenys en part, poguessin
ésser propis, i si no es poden invertir en determinades matèries
per fer-ho en aquestes, que crec que són prioritàries, ho haurem
de fer; i si ens hem d’endeutar ens haurem d’endeutar, i aquí,
Sr. President, ens trobarà per a aquestes qüestions. Ens
preocupen moltíssim propostes com la de fer inversions

multimilionàries, de Gesa o Endesa, de 75.000 milions, però
condicionades a acords posteriors que Madrid ha de decidir.

Miri, mentre el Sr. Rato, vostè diu que “toma y retoma”,
nosaltres esperam fent badalls, i crec que això no ho podem
consentir, que realment hem de tenir alternatives a què tot
quedi pendent de possibles acords amb Madrid, perquè la
veritat és que avui per avui, des d’Unió Mallorquina, no som
massa optimistes.

Sr. President, la veritat és que amb les respostes que m’ha
donat m’ha fet tan poc el contrari que no em queda més remei
que dir-li que tendrà el nostre suport avui i que esperam que
totes  aquestes propostes de les quals vostè parla, de tots
aquests  projectes que té en cartera, no quedin damunt el paper
i puguem ben aviat celebrar que siguin ja una realitat. Nosaltres
tenim tot l’interès, com a grup que li dóna suport, que això sigui
així.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Munar, en nom d’Unió Mallorquina. El
diputat Sr. Grosske, en nom del Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista, té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Antich, començaré dient-li una
cosa que li agraesc i després coses que he trobat a faltar a la
seva rèplica, i que m’agradaria m’aclarís a la seva segona
intervenció. Li agraesc la claredat amb la qual s’ha manifestat
en el tema dels compromisos respecte als pensionistes per als
sectors  de les pensions més baixes. És obvi que un govern
autònom no pot aspirar a arreglar el tema de les pensions, ens
desborda aquesta qüestió per tots els costats i seria demagògia
dir el contrari. Però, efectivament, hi va haver diverses
comunitats l’any passat que varen arbitrar tota una sèrie de
mesures, poques, una d’elles Balears. A la resta de comunitats
s’ha deixat de xerrar d’aquest tema i jo crec que ens honoraria
i ens honorarà, en funció de les seves paraules, que, passades
les eleccions generals  del 2000, aquesta comunitat es continuï
preocupant de les seves pensions més baixes i dels seus
perceptors a la nostra comunitat. Això ens col·locarà, com en
tantes  altres coses, com per exemple en els temes de
cooperació, en una posició d’avantguarda i de diferència, i això
és un segell important que caracteritza aquest pacte, i jo no sé
si és d’aquests projectes estrella que algú troba a faltar al seu
discurs, però a mi em sembla una estrella bastant interessant en
el firmament i sobretot una estrella molt beneficiosa per als
ciutadans que, en definitiva, percebran aquestes ajudes,
s’arbitrin de la manera que s’arbitrin, que això, en definitiva, és
una qüestió menor.
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Com em sembla també bastant estrella aquesta promesa de
multiplicar per tres l’esforç en matèria de drogues; són moltes
famílies, aquí a les Balears, que estan afectades per aquesta
qüestió, i sortir d’aquest comportament inercial que va
caracteritzar els governs conservadors de simplement
administrar les ajudes que venien de Madrid i posar recursos
autonòmics i multiplicar aquest esforç crec que també és una
estrella que és important que figuri al firmament de la nostra
política.

Hi ha qüestions que de qualque manera em dono per
contestat en funció dels debats que ha mantengut amb altres
intervinents: el tema de l’aigua, aquest també compromís
d’increment substancial de les inversions en polítiques de
gestió de la demanda; i el tema d’espais naturals, estic
absolutament convençut que sortirem d’aquesta legislatura
multiplicant per moltes vegades el territori realment protegit en
aquesta comunitat autònoma, no protegit virtualment, com ho
teníem abans, que després ha vengut la Unió Europea a treure-
nos del nostre miratge i explicar-nos que no, que només teníem
un 4% del territori protegit i que així no complíem les directives
europees, sinó multiplicant de veres i amb criteris
d’homologació amb Europa els espais protegits a la nostra
comunitat i que, en definitiva, complirem aquestes directives
europees i satisfarem la demanda que en aquest sentit  existeix
entre els ciutadans. Estic absolutament convençut d’això.

A partir d’aquí, em permeti una reflexió sobre el tema de les
directrius d’ordenació territorial i de la Llei del sòl. Estic content
que es manifesti aquí la voluntat de treure aviat aquestes
normatives legals, però la reflexió va en el següent sentit: una
mica en confiança, tenc por de no arribar a temps. És una
reflexió que ens hem de fer tots seriosament; tenc por de no
arribar a temps. Aquí estam davant una situació molt difícil de
gestionar, i es poden fer fàcilment discursos d’un o altre tipus,
fàcils, perquè el paper ho aguanta tot, com deia la Sra. Munar,
i els discursos també ho aguanten tot, però aquí ens trobam
amb unes expectatives de creixement que són ja en sòl urbà, i
això és extraordinàriament difícil d’abordar, extraordinàriament
difícil d’abordar des del punt de vista polític i des del punt de
vista jurídic. I aquestes expectatives de creixement, que ja
existeixen al planejament com a sòl urbà, són absolutament
insostenibles des del punt de vista ecològic i mediambiental,
això és la patata calenta amb la qual ens trobam, i tots haurem
de fer el màxim esforç, tots els grups sensibles en aquesta
qüestió, per saber com abordar de veres aquest tema. Perquè,
efectivament, és molt important, ho he dit avui matí, ho
continuaré dient allà on faci falta, l’esforç que s’ha fet de llevar
de les expectatives de creixement, doncs efectivament 500.000
places del President Antich, però això és insuficient si ens anam
a un horitzó possible de 3 milions de places construïdes. Per
tant, màxim esforç i màxima reflexió entorn a aquesta qüestió
des de la reflexió honesta i realista que estam davant una
situació molt difícil d’abordar.

He fet referència, i acab ja la meva intervenció, a tota una
sèrie de temes que m’agradaria que vostè, com a mínim,
comentàs el seu parer. Quan he parlat de síndic de greuges i de
comptes és que m’agradaria que en el debat de la comunitat del
2000 el President de la comunitat esmentàs la seva voluntat

d’arribar a acords amb tots els grups de la cambra i de treure
endavant aquestes qüestions, com més aviat millor.

El tema de les transferències, jo sí que les reivindic, vaja, sí
que les reivindic, conec les dificultats, i val més, efectivament,
com vostè molt bé explicava, fer unes bones transferències des
del punt de vista econòmic i polític que fer unes males
transferències per complir uns terminis que estan escrits a un
paper, i jo crec que tots tenim en aquest sentit una posició
raonable. Però crec que és bo dir que es vol accelerar aquesta
qüestió, i fins i tot crec que és bo que es reafirmi el model que
crec que hem agafat a dues de les lleis, que no estan aprovades
pel Parlament encara, però que ja estan dissenyades, que són
ordenació del territori i serveis socials, en definitiva crec que
fan un molt bon disseny de comunitat autònoma i marquen
camí.

El tema de la participació ciutadana he proposat, en nom
d’Esquerra Unida i Ecologista, que no només ho convertíssim
en una pràctica sinó també en una norma; és una possibilitat
que existeix, és una cosa que podria generalitzar actituds i
comportaments a totes les institucions i crec que donaríem una
passa important, perquè fins i tot a nivell de secció del propi
Govern hi ha una certa descoordinació de vegades entre les
actuacions d’unes i altres conselleries en aquests temes, i crec
que seria bo tenir unes normes o una norma, de caràcter
legislatiu, que homogeneïtzàs la política de la participació.

I hi ha el tema de la llei de subvencions, que crec que també
mereixeria un esment per part del President del Govern en
aquest debat de la comunitat.

I després hi ha el tema de l’Estatut d’Autonomia que ha
esmentat el Sr. Sampol a la seva intervenció, que jo he esmentat
també, he dit que era un debat que havíem d’encetar, almanco
la majoria progressista d’aquesta comunitat, perquè, en
definitiva, crec que dins el pacte està implícita, està explícita,
millor dit, la nostra equiparació a les comunitats autònomes, i
això vol dir que està implícita la reforma de l’Estatut
d’Autonomia.

I després el tema del model de gestió, model audiovisual
propi al qual fa referència el programa, i m’agradaria també
sentir que si s’han d’invertir recursos autonòmics públics a un
consorci o a una corporació de caràcter mediàtic hi ha d’haver
també els necessaris mecanismes de control parlamentari,
democràtic, d’aquests mitjans audiovisuals, de tal manera que
efectivament duguem a la pràctica aquests criteris de
transparència, de democràcia i de participació que estan
presents a tot el pacte de govern del 99.

Simplement m’agradaria que sobre aquestes qüestions, en
definitiva, en fes, com es diu en mallorquí, dos cèntims el Sr.
President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Grosske. Por el Grupo PSM-Entesa Nacionalista
tiene la palabra el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, des de la coincidència,
aprofitaré aquest torn de rèplica per intentar aprofundir en
alguns dels temes que hem encetat a la primera intervenció i
que ens pareixen importants, i aprofitarem per beure aigua que,
en haver dinat, sempre va bé.

Conten que quan es discutia l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, devia ser a finals dels anys setanta, qui va ser el
primer president de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Josep
Tarradellas, que ja és mort, i que tenia fama de ser un polític,
anava a dir molt espavilat, però no és un adjectiu que ens vagi
molt bé als polítics, li direm molt hàbil, va dir, discutien les
competències, uns volien més competències uns altres manco,
i va dir jo em conform amb dues competències: hisenda i ordre
públic. Ell tenia ben clar que amb els doblers i amb el bastó es
governa un país. I crec que es demostra ara, amb els doblers es
condicionen les polítiques que els ciutadans de les Illes Balears
han encarregat que faci un govern, constituït legítimament, com
deia no fa molt un representant del Partit Popular, es vol
condicionar el model de carreteres, es volen controlar les
inversions hidràuliques, etc.

Bé, jo no sé si és ver, però hi ha un tema que em preocupa:
he vist a mitjans de comunicació de les Illes Balears que ja hi ha
dos ajuntaments governats pel Partit Popular que han sol·licitat
al Ministeri de Medi Ambient finançament per fer les xarxes de
depuració, les xarxes de clavegueram, és a dir, obres que
històricament han estat competència de les diputacions, en el
nostre cas dels consells insulars via plans d’obres i serveis. Bé,
no sé si això es confirmarà, que ha sortit que aquests
ajuntaments demanaven aquesta petició, no sé si per aquí
resoldrem el problema de finançament de les Illes Balears, en tot
cas, m’imagín que si això es consuma el Ministeri de Medi
Ambient haurà de fer unes convocatòries reglades, unes
convocatòries públiques a les quals s’hi puguin adherir tots els
ajuntaments, tal com fan diputacions i consells insulars, o tal
com feim des dels  governs quan feim convocatòries públiques
dirigides també a ajuntaments, perquè, si no, seria greu el tema.
I una vegada més es demostraria que amb els doblers, sobretot
si es fa clientelisme, es pot fer molta política, política aquesta
amb minúscules, no política amb majúscules.

Bé, efectivament, Sr. President, crec que, com deia avui matí,
ens trobam amb una vertadera involució autonòmica que es
produeix no només amb aquesta invasió competencial, via
normativa, via legislació, via condicionament de les inversions
mitjançant els convenis que s’han de firmar entre la comunitat
autònoma i l’Estat, sinó que, a més a més, estam en un procés
d’ofegar les comunitats autònomes. Aquesta legislació que
afecta els ingressos bàsics de les comunitats autònomes és

molt greu, i si es consuma que l’any que ve hi haurà dèficit
zero, això simplement significa que les comunitats autònomes
no es podran endeutar, com enguany, de cara al pressupost de
l’any que ve, ja no podem fer ni una pesseta de deute. Al final
ens podrem trobar que per part de l’administració de l’Estat ni
fa ni deixa fer. I serveis essencials per a nosaltres, ha estat una
constant la preocupació pel tema de les obres hidràuliques, pel
tema de les infraestructures de transport, poden quedar
congelats  si via finançament estatal no es fan o si no deixen
endeutar la comunitat autònoma perquè els facem.

D’aquí que jo apel·làs a què, ja que som un país
autosuficient, haguem de resoldre els nostres problemes
gestionant nosaltres els propis ingressos que generam, li deia
independència fiscal. Bé, qualcú pot pensar que aquesta és una
reivindicació nacionalista, demanar un augment de
finançament; naturalment, és una reivindicació nacionalista,
però també és una reivindicació social i és una reivindicació
mediambiental o, si volen, ecologista. Mirin, hi ha la creença i
els  que tenim la desgràcia d’haver d’anar a Madrid a recaptar
doblers o recursos de tant en quant, ens topam, s’hi troben
també els diputats del Partit Popular n’estic ben convençut, ens
trobam sempre amb aquest comentari: però i vosaltres què ho
de fer els doblers si sou rics. Aquesta creença que a les Illes
Balears són rics i jo no sé si pensen que tot el dia estam davall
un cocoter i ens ventam, quan aquí hi ha unes realitats que hem
de tenir en compte. I escoltin bé, quan nosaltres demanam més
recursos econòmics per gestionar els serveis públics no
demanam recursos econòmics per a ciutadans rics, perquè els
consumidors d’aquests serveis públics precisament són les
persones més necessitades, segurament les persones d’un alt
poder adquisitiu poden tenir una assegurança privada, poden
anar a un col·legi d’elit, poden tenir els millors cotxes, però hi
ha gent en aquesta terra, molta gent, per desgràcia, que
necessita una seguretat social, que necessita anar a la sanitat
pública, que necessita garanties d’una bona educació per als
seus fills, que no té cotxe i que necessita un transport públic
que no tenim. I quan se’ns diu que som rics i se’ns escatimen
uns recursos econòmics a qui perjudiquen és a aquestes
persones  més necessitades. Per tant, defensar un bon
finançament per als recursos, per als serveis públics de les Illes
Balears és una reivindicació social, perquè podem ser rics o
podem generar molta riquesa, n’estic convençut, ho demostren
els imposts que se’n van cap a Madrid i que no tornen, però
tenim unes administracions pobres incapaces de fer front a
l’allau de demandes que tenim en aquest moment.

I deia que també és una reivindicació mediambiental.
Naturalment, el Sr. Buades fa un moment ha plantejat una sèrie
de qüestions, totes segurament vitals, deia: es poden gestionar
només amb 400 milions de pessetes els parcs naturals? I clar
que no, però el problema és que quan et trobes amb els
pressuposts  en les mans, de què prescindeixes? N’hi ha tantes
de necessitats, tantíssimes necessitats, i sense poder demanar
un crèdit al banc, que enguany el Govern no pot demanar un
crèdit al banc, com fas front a tantes necessitats? Aquesta és
una qüestió que jo crec que és cabdal i que per això ha centrat
el gruix de la intervenció que hem fet avui matí, és fonamental
aquest tema i ens jugam l’ésser de la nostra societat des del
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punt de vista nacional, des del punt de vista social, des del
punt de vista mediambiental, ecològic, etc.

De totes maneres, voldria acabar aquesta intervenció i per
tant la meva darrera intervenció dins aquest debat d’enguany
amb un missatge d’optimisme: crec que al nostre favor tenim
una societat molt dinàmica, molt emprenedora, que respon als
estímuls  que des de l’administració s’estan enviant.
Segurament, aquesta necessitat que hem partit durant tants
d’anys fa que per poques iniciatives que s’impulsin des de les
administracions, la societat reaccioni amb una gran generositat,
crec que tornam trobar un gran voluntariat que fa feina d’una
manera despresa, una societat molt dinàmica, molt
emprenedora, que recupera l’autoestima de poble, i això és un
valor afegit que aquest Govern ha de saber aprofitar.

I voldria acabar, i tal vegada pot parèixer una cosa frívola
però estic segur que ho entendran, aprofitant que els mitjans de
comunicació segueixen aquest debat voldria apel·lar en aquests
moments a la solidaritat de tots els ciutadans de les Illes Balears
amb la nostra pagesia, que encara no ha acabat de sortir de la
darrera plaga, que era la sequera, i ja n’hi ha vengut una altra
amb nom del “mal de la llengua blava”. Els tècnics, els sanitaris,
asseguren, certifiquen que la carn de mè, la carn de bè, la carn
de xot encara que estigui afectada no és perjudicial per a la
salut. Jo he menjat mè aquests dies i convit tots  els ciutadans
de Balears també a menjar mè, a veure si aconseguim salvar la
nostra pagesia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Sampol. Por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo també voldria pujar aquí
per acabar de qualque manera d’arrodonir aquest debat.
Certament discrepàncies entre el President del Govern
d’aquesta comunitat i jo mateix és difícil que n’hi hagi, com deia
aquell, a pesar de l’edat anam junts a la mateixa escola i per tant
és lògic que fins i tot amb el llenguatge ens assemblem. Però a
mi m’ha sorprès que en aquest debat un tema que va treure el
President i que va formar part durant un temps del seu debat,
no hagi merescut cap reflexió almanco fins ara, i és el tema de
l’enfrontament d’aquesta comunitat, la preparació d’aquesta
comunitat davant el procés de globalització que es produeix ja,
però que de cada vegada anirà més accelerat. Crec que aquest
és un tema important, nosaltres no som i nosaltres
possiblement menys que ningú som una comunitat amb cap
dosi d’autarquia, per tant nosaltres som d’una permeabilitat
absoluta, el nostre sector empresarial es mou arreu del món, i
per tant tot allò que afecti el moviment de capital, que afecti el
moviment de persones a nosaltres ens ha d’afectar molt.

I jo voldria dir una cosa, durant la història hi ha hagut una
sèrie de processos que han marcat el que som avui en aquest
món occidental, i a un moment donat es produeix, es va

produint de cada vegada més la implantació d’una economia de
mercat que per a determinades ideologies polítiques era la gran
solució. Nosaltres hem vist què ha suposat l’aplicació d’un
liberalisme pur i dur a determinats països, aquests dualització
social que s’ha produït, però també és cert que ben utilitzada
l’economia de mercat, almanco als països occidentals, i jo diria
que amb una aportació notable de les polítiques, que no
exclusives, però notable, de les polítiques socialdemòcrates
europees, s’han aconseguit quotes de benestar molt més altes
que altres sistemes polítics que havien de resoldre tots els
problemes de la gent de més baix poder adquisitiu. Per tant,
crec que el fet que nosaltres haguem significat aquí, el
President del Govern hagi significat aquí la voluntat de donar
respostes  per conduir aquest procés que per si mateix pot tenir
conseqüències  bones o les pot tenir dolentes, les tengui bones,
crec que és prou important. I crec que els socialistes, si vàrem
ser capaços de fer que un procés d’economia lliure i oberta fora
aprofitat perquè, i permetin l’actualització d’un terme marxista,
les plusvàlues generassin benestar al conjunt de la societat
sense necessitat d’expropiar cap mitjà de producció, crec que
avui nosaltres també serem capaços, i ho ha demostrat el
President fent una anàlisi important d’aquest tema, de fer-ho
des de la nostra aportació com a comunitat autònoma.

I el tema de la seguretat crec que avui no és un tema que
puguem oblidar, no deixem de recordar que en aquests darrers
sis mesos s’han produït una sèrie  de fets que demostren que a
pesar de viure en un món controlat, amb unes administracions
públiques bastant eficients, passen coses que demostren que
el ciutadà no està prou protegit. S’han produït intoxicacions per
fraus alimentaris a països europeus amb legislacions bastant
dures, recordem els casos de Bèlgica; s’han produït accidents
navals  a països de la Comunitat Europea que tenen segurament
legislacions bastant vigilants damunt el tema; s’han produït i
ho acabam de veure problemes per desastres naturals a zones,
jo diria que d’un ampli desenvolupament possiblement de les
zones amb  més alt nivell de vida de la Comunitat Europea, una
ciutat com Torí, que és la perla italiana del nord, doncs en
aquests  moments s’ha quedat pràcticament aïllada per,
segurament, falta de previsió. Per tant, aquest fenomen de la
seguretat, aquest fet de la seguretat, que les administracions
públiques prevegin que els ciutadans poden viure tranquils en
relació a tot allò que els envolta, crec que no és un tema que
avui haguem d’oblidar.

I en relació a dos temes més, crec que sí que els membres
que donam suport a aquest Govern ens hem de sentir
orgullosos de protegir el nostre territori i tenir parcs naturals, és
ver que ens hi hem de sentir, naturalment que sí, però què vol
dir sentir-nos orgullosos? Crec que sentir-nos orgullosos és
que el conjunt de ciutadans, aquells que no hi viuen i aquells
que hi viuen estiguin contents de tenir el parc natural. I per
això, i ja que el nostre territori no és Yellowstone, ni tan sols és
el Llac de Sant Maurici a Catalunya, sinó que és una zona
eminentment poblada amb molta activitat, és necessari tenir una
legislació pròpia que doni cobertura i satisfacció a allò que la
gent demana que sigui un parc natural. Per tant, és molt
important fer una llei, d’acord amb les nostres característiques
socioeconòmiques, de població, geogràfiques, que permeti que
tots  ens sentim orgullosos independentment si som propietaris
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rics i pagesos pobres o pagesos rics i propietaris pobres, m’és
ben igual, tots són ciutadans d’aquestes Illes i tots mereixen un
respecte.

I en relació al darrer tema i acabaré, a finals dels anys
setanta, una vegada aprovada la Constitució espanyola, un
diari va enviar als seus subscriptors un trencaclosques, “un
puzle”, i aquest “puzle” era una peça metàl·lica en el qual amb
uns imants s’hi adherien les comunitats autònomes i formaven
el mapa d’Espanya, s’ha de dir que les Balears estaven sempre,
com sempre, just davall d’Espanya i les podríem connectar amb
el mateix tub de gas si fos així, bé, quan tu desenganxaves allò
quedaven les comunitats, Catalunya, Andalusia i tu cercaves,
bé, i on és Espanya? Espanya no hi era, quan tu ajuntaves
aquelles comunitats i que gràcies a l’imant quedaven juntes, es
llegia Espanya. Bé, l’exemple em serveix per dir que el fet de ser
d’una comunitat no vol dir no participar en aquest projecte
comú que existeix en tant que aquestes comunitats estan
enganxades al mapa aquest magnètic. I per tant també és cert
que hi ha d’haver una comoditat de tots aquells que tal vegada
se senten més d’aquí que d’allà o més d’allà que d’aquí perquè
això sigui possible, i crec que això ho permet, i ho hem nosaltres
així, els socialistes, durant molt de temps, el sistema federal, on
podem ésser qui som però podem volar alt sense oblidar el niu
i sense oblidar que hem de tornar a terra i volar per damunt de
les muntanyes.

I és ver que necessitam un finançament millor i demanar-lo
crec que no és ésser nacionalista, crec que és ésser intel·ligent,
evidentment necessitam un finançament just, d’acord amb les
competències transferides i amb el dret que tenen els ciutadans
que aquestes  competències siguin exercides amb tota la seva
potencialitat. I per tant, reclamaren en el seu moment i allà on
pertoqui que es discuteixi un sistema de finançament que
tengui en compte també les nostres especials característiques
de població suportada, no només de la població de fet perquè
ja hem vist que les nostres infraestructures no només donen
servei a aquells senyors que estan aquí residint, sinó també a
aquells que venen aquí i a través dels seus imposts poden
permetre que les Illes Balears siguin un contribuent net al
pressupost general de l’Estat. I això fa que no és que reclamem
més del que ens toqui perquè volem participar en aquest
projecte solidari que pot ser Espanya, però que també, com a
mínim, se’ns doni allò que realment ens correspon.

I en relació amb una proposta que sortia aquí per part del Sr.
Grosske, jo crec que aquesta és una obligació que tenim els
grups parlamentaris, com a tals, i, per tant, crec que hem de ser
els grups parlamentaris que, com ja hem fet en uns dels casos
que són els membres del Tribunal Superior de Justícia, anar
avançant en les nostres negociacions per tal que Sindicatura de
Comptes, Sindicatura de Greuges, Consell Consultiu, etc.,
aquest parlament els vagi nomenant d’acord, el millor possible,
amb l’esperit del legislador quant a la reforma de l’Estatut hi va
posar la necessitat d’una majoria qualificada.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí, en nom del Grup Socialista.

Sr. President del Govern, té la paraula per tancar aquesta
part del debat.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc, respondre a les darreres aportacions que se m’han
fet per part del Sr. Buades i dir que, efectivament, jo pens que
haurem de cercar aquell equilibri entre donar sortida a aquestes
necessitats imperioses i, a la vegada, anar ficant aquesta nova
manera de gestionar tots aquells recursos i aquells serveis tan
important per tal de poder tirar endavant totes aquelles
iniciatives que figuren al pacte que tenim firmat.

És ver que jo he tret Aubarca i es Verger en relació als parcs
naturals, i jo sé que no només es tracta de comprar finques,
sinó que es tracta de gestionar-les, però també és ver que en els
temes de gestió i en la millora de la gestió, ja s’han fet alguns
avanços, i tenim un exemple com és el de Mondragó, on hem
donat molta més participació als distints propietaris, i allà on,
des de la Conselleria de Medi Ambient, s’analitzen fórmules per
autofinançar el parc, perquè també haurem de tenir molt
d’esment de veure tots aquests costos realment què és què
signifiquen i, per tant, jo crec que la feina estarà molt més ben
feta si tenim els parcs i, a la vegada, sabem cercar aquelles
fórmules d’autofinançament, i tal vegada també haurem de
parlar, com molt bé deia vostè, d’aquestes ajudes als propietaris
per tal que puguin participar en aquestes qüestions, i tal
vegada també parlar amb el món de la pagesia perquè el
puguem implicar en aquests temes. Per ventura, la idea no és
només posar molt més funcionaris quant a aquesta qüestió,
encara que jo també coincidesc amb vostè que els temes
mediambientals  sí que poden ser una font important de nova
educació i, per tant, també n’hi haurà d’haver. Però jo crec que
ho hem de saber analitzar amb profunditat i, per tant, es tracta
de fer-ho bé. Jo crec que la Conselleria de Medi Ambient està
per aquest camí, de fet ja hem començat a donar passes al parc
de Mondragó.

En relació amb el tema de l’energia, efectivament, vostè em
diu que tot el relacionat amb la renovable figura a la part
expositiva que no a la part normativa, també és ver que aquesta
part de les renovables normalment anirà amb pressupost propi
i que aquest primer any ja hi ha un pressupost important de
cara a començar a tirar envant aquests temes, conjuntament
entre Conselleria d’Energia i Conselleria de Medi Ambient, per
tant, la voluntat és tirar envant totes aquestes propostes,
estiguin dins la part expositiva o dins la part normativa, i que,
de totes formes, si això és a exposició pública, vegem si s’han
de fer algun tipus de canvis en relació amb aquesta qüestió.
Però sí la voluntat és anar en els dos camins. Una, és ver que hi
ha unes previsions generals, però jo crec que de l’esforç que
facem en tot el tema de renovables, sense cap dubte ni un,
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podem anar millorant en relació amb les infraestructures que
hem de crear, és a dir el fet de necessitar el gasoducte o uns
determinats depòsits, això tal i com està la situació en aquests
moments és molt difícil que sigui una cosa que puguem davallar
quant a la inversió que necessitam fer. És a dir, són tota una
sèr ie  d’ infraestructures  que seran necessàr ies
independentment, crec, que avancem molt en totes aquestes
altres qüestions que hem d’avançar i que, per tant, es tracta de
fer tots els esforços que hàgim haver de fer.

Dir que en relació amb el tema de Kyoto, el tema de l’energia
és un tema fonamental, igual que ho és el tema de transports,
igual que ho és el tema de residus, igual que ho són totes
aquelles qüestions que signifiquen unes emissions de CO2
molt importants, abocadors, cotxes a les carreteres, etc., i que,
per tant, això, segons els paràmetres de la Unió Europea està
claríssim que són emissors importantíssim i, a més, també, a més
de fer aquest esforcen temes d’energia, el feim ja en temes de
residus, quant a reducció, quant a recollida selectiva, reciclatge,
reutilització, ho feim també planificant un pla de transports per
intentar aturar aquesta bogeria que tenim aquí a les Illes Balears
d’aquests  900 cotxes per a cada mil habitants i, per tant, cercar
noves sortides. Per tant, en aquest tema hi feim feina.

Coincidir amb vostè que, efectivament, actuar en ordenació
del territori és actuar en fems, actuar en aigua i actuar en totes
aquestes qüestions, crec que el Govern té una voluntat clara,
sense perjudici que ens trobam davant un tema difícil, i així com
aquest govern és una excepció quant a la seva conformació,
també puc dir que moltes de les iniciatives que ja han començat
a posar en marxa, també són totalment excepcionals si en parlam
a altres comunitats autònomes, hi ha poques comunitats
autònomes que hagin començat a parlar de moratòries dins sòl
urbà i que hagin començat a parlar de totes aquestes qüestions.
Per tant, en aquests temes, també som capdavanters, i hem de
reconèixer que són temes difícils i que, per tant, convé tenir-los
ben estudiats i ben analitzats. Això no és cap excusa en relació
amb la modificació de les Directrius d’Ordenació del Territori ni
de la llei del dol que crec que com més aviat millor haurien
d’estar aprovades per poder-se aprovar i per poder-se
consensuar al màxim, però sí que vull deixar clar que parlam de
temes que no són fàcils i que, per tant, necessiten la seva
anàlisi profunda.

En relació a la representant d’Unió Mallorquina, la Sra.
Munar, dir que, efectivament, els plans són plans i llavors els
hem d’executar, i tot això té les seves dificultats, però, com a
mínim, jo voldria deixar clar que ja hem avançat un poquet més
del que teníem fins ara, fins ara no teníem ni els plans, ara ja
tenim pla, ara vegem com ho podem resoldre.

Bé, jo crec que nosaltres hem de fer les inversions que hem
de fer, perquè es tracta de temes prioritaris i per això ja, en tema
de carreteres, estam analitzant quines inversions i sobretot en
aquelles carreteres més saturades, haurem de fer i estarem
obligats a fer si persisteix aquesta idea de Madrid, de triar ells
quin tipus de carreteres han de fer, la qual cosa creim que no és
lògic, que intentarem, de totes formes, que se li pugui donar
una solució, però tampoc no perdrem més temps en aquest
tema.

Dir que, en relació amb el tema de l’aigua ja hi ha hagut
converses  amb el Ministeri de Medi Ambient, jo mateix m’he
reunit amb el ministre de Medi Ambient i crec que hem arribat
a un principi d’acord, que crec que seria possible, ja dins molt
poc temps, poder firmar un protocol allà on, de qualque manera,
s’asseguràs el tema de l’aigua, ja de forma important, si es fan
tota una sèrie de construccions d’infraestructures. He de dir
que, de moment, tal i com figura al pressupost, un no té massa
garanties que tot això pugui funcionar, parlam que han posat
100 milions per a sa Costera, que no basten per a res, parlam
que realment tot això s’ha de millorar, però hi ha el compromís
del ministre de millorar-ho, de firmar un protocol per, de
qualque manera, millorar el conveni. Per tant, jo pens que és un
tema que el tenim encaminat i esper que s’acompleixin els
objectius que tenim prevists tant des de la institució comunitat
autònoma com des de la institució Estat.

I, per altra banda, amb  el tema d’energia, he de dir que hem
fet tota una sèrie de passes que jo crec que són positives, hem
parlat amb Enagas que és la que gestiona tot el tema del gas a
nivell d’Espanya, hi ha la proposta d’Enagas, d’ells ficar aquest
gasoducte dins el que és la xarxa nacional, per tant ficar-lo dins
la seva proposta i esperam que des de Madrid hi hagi una
resposta en relació amb aquest tema, purament i simplement
perquè creim que des de Madrid se’ns tractarà exactament igual
que han tractat les altres comunitats autònomes. Parlar que
nosaltres ens anem a préstecs en relació amb el tema del gas, és
un tema una mica dificultós que crec que ens haurem de pensar
una o dues vegades, estam parlant de 37.000 o de 44.000
milions, segons unes inversions o unes altres i, per tant, parlam
de molts de diners. De totes maneres, res en aquest moment no
indica que no es pugui solucionar a través de Madrid, perquè,
ja dic, ho ha solucionat a altres indrets, i jo crec que els
mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs som iguals
que els gallecs, que els extremenys, que els valencians, que els
madrilenys i que els altres ciutadans de les altres comunitats
autònomes, o, com a mínim, ho pretenem ser i esper que
tenguem aquest tracte. Per tant, sí, efectivament, en totes
aquestes qüestions crec que hi feim una feina important.

Dic que jo he parlat del tema dels consells i de les
competències perquè vostè, al final de la seva intervenció, ha
dit que el tot el relacionat amb la conformació de l’estructura
institucional era un dels temes fonamentals  d’aquest pacte i jo
ho he volgut dir en el sentit que, efectivament, feim feina en
aquesta direcció i que ens preocupa el tema de les
competències, que a qualque moment o de vegades no han fet
tota la via que nosaltres haguéssim volgut, però també sempre
hem dit, i crec que coincidim amb això, que creim que val la
pena fer-ho ben fet, val la pena que, realment, aquelles
competències que passin a les altres institucions, passin amb
les dotacions econòmiques que pertoquen i que ho facem
d’una altra manera a així com es feia abans, abans, vostè sap,
que sense parlar amb els consells insulars es posaven les
competències damunt la taula i no sempre tots els consells
insulars se’n duien totes les competències perquè no hi havia
el diàleg que tocava, sobretot si eres d’un altre color polític. Per
tant, això no passa ja en aquesta comunitat, ni passa amb els
consells, ni passa amb els  ajuntaments, tothom és igual i, per
tant, tothom té exactament el mateix tracte.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 40  Fascicle 3 / 17, 18 i 19 d'octubre del 2000 1711

 

En relació amb el Sr. Grosske, dir-li que, en el tema de les
pensions, jo crec que ja ho he expressat clarament, crec que hi
ha una voluntat claríssima de complir, hi ha una voluntat de
tirar envant aquestes ajudes, però ho haurem de fer amb les
fórmules i amb les iniciatives que aguantin els recursos que ens
puguin posar aquells que no creuen en aquest tipus d’ajudes.
Per tant, si en aquests moments els nostres serveis jurídics ens
diuen que repetir el de l’altre any pot dur tota una sèrie de
problemes, ho haurem de modificar, ho haurem de fer d’una
altra manera, la Conselleria de Benestar Social treballa en el
tema, estic convençut que, per una causa tan justa com
aquesta, sabrem trobar les fórmules i les maneres per donar-los
solució.

Jo compartesc totalment la seva preocupació de si arribarem
a punt o no arribarem a punt en un tema tan important com és
el de l’ordenació del territori, però no li puc dir més que el que
he dit al Sr. Buades, jo crec que ens trobam, davant un tema
difícil, vostè mateix m’ha dit que entrar dins els temes de sòl
urbà eren qüestions complicades i que, per tant, vegem com ho
podem solucionar i quines iniciatives se’ns proposen quant a
aquesta modificació de les Directrius d’Ordenació del Territori
i en relació amb el tema de la llei del sòl.

Quant al tema del Síndic de Greuges i el Síndic de Comptes,
dir-li que jo estic, com se suposa, com no pot ser d’altra
manera, totalment d’acord que puguem arribar a acords, però jo
crec que aquesta feina és dels distints grups parlamentaris, és
del president del Parlament i que són ells els que han
d’empènyer aquesta qüestió. Jo, com a president del Govern i
com a parlamentari d’aquesta cambra, el que voldria és que
aquestes dues eines tan importants de la nostra autonomia, a
la nostra comunitat autònoma, poguessin funcionar com més
aviat millor, i crec que això és una cosa amb què tots els grups
parlamentaris  coincidim. Hem pogut arribar a acords, ja, en
aquest moment, quant al Tribunal Superior de Justícia, esper
que puguem arribar a acords amb aquests altres temes. Estic
convençut que tots els grups parlamentaris estaran per aquesta
feina.

Quant a les lleis, tant de subvencions com de participació
ciutadana, també donar-li el meu suport, vull dir, facem feina en
aquests  temes, crec que hem passat un primer any on hem
aplicat aquesta participació dins els distints òrgans de les
institucions, hem sabut obrir tota una sèrie d’institucions a
aquesta participació, hem millorat alguna participació que ja
existia i hem tirat envant consells econòmics i socials, Consell
social de la Universitat, hem tirat envant tota una sèrie
d’instruments molt importants per tal de fer funcionar aquesta
participació, si això ho podem millorar amb una regulació a
nivell legal, parlem-ne i vegem com ho podem tirar envant.

El tema audiovisual, bé, en aquests moments dir que hi ha
un estudi per veure quina viabilitat hi ha en relació amb aquest
tema, de totes formes, em sembla que hi ha una llei del 85 que
ja parla de la constitució d’un consell d’administració elegit pel
Parlament i que garanteix el control plural, vull dir, el que
hauríem de fer, en tot cas, és revisar les normatives que hi ha,
però jo vull dir que encara estam a una altra fase, jo crec que en
aquesta comunitat autònoma tenim tot el dret del món

d’analitzar, fer un estudi, a veure quina viabilitat té la
possibilitat de tirar envant un sistema audiovisual propi, com i
de quina manera. Totes aquestes qüestions, sens dubte, són
importantíssimes per a la cohesió social i per a la cohesió del
país i, per tant, val la pena estudiar-les, entre d’altres coses
perquè a les altres comunitats autònomes, a quasi totes les
altres comunitats autònomes ja s’han analitzades, la darrera que
la té a punt és Múrcia, que és del Partit Popular i que també ha
tirat envant aquest tema, però vaja, estam en la idea de fer
aquest estudi de viabilitat i, sobretot, en la idea també de parlar
amb els  distints mitjans de les distintes illes per també parlar de
tota aquesta qüestió amb ells i fer-los extensiu com i de quina
manera això podria funcionar, i sobretot saber també la seva
opinió i les seves propostes, per tant, estam en una primera fase
en aquest tema.

Vostè em parla d’encetar els temes de l’estatut, i que això és
implícit al pacte, jo no em neg a parlar de res, és a dir, en aquells
moments, tal vegada, hagi estat entretengut que es compleixin
les coses que ja figuren a l’Estatut i molta feina que em du, però
tampoc no estic tancat que dels distints partits del pacte hem
puguem parlar, de totes formes, tenim qüestions pendents de
transferències de competències tan importants com, per
exemple, la de sanitat i d’altres qüestions a molt curt termini,
com és el relacionat amb el sistema de finançament, la
necessitat de desenvolupar el règim especial, és a dir, totes
aquestes  qüestions que jo crec que val la pena que ens
esforcem molt en aquests temes. I això no vol dir de cap de les
maneres que no es pugui obrir un debat sobre aquest tema,
però sí vull posar damunt la taula totes les feines que tenim per
endavant.

Quant al Sr. Sampol, dir-li que totalment d’acord amb les
distintes aportacions que ha fet, jo crec que, efectivament, és
necessari deixar clar quina és la situació, i no ens ha de fer por
(...), no es tracta de tirar en contra de ningú cap qüestió, hi ha
hagut moments que Madrid ha estat d’un altre color polític i
tampoc no ha acabat d’entendre perfectament algun dels
problemes d’aquí, per tant raonar aquesta situació de les Illes
Balears, crec que ha de ser una cosa que l’hem de saber fer amb
tota tranquil·litat, a pesar que pens que uns tenen, segons les
distintes ideologies polítiques, uns temes més sensibilitats per
a unes coses i els altres per les altres, però saber discutir sobre
quina és la situació d’aquesta comunitat autònoma, crec que
totes les forces polítiques d’aquest país en tenim l’obligació, i
tenim l’obligació d’agafar-nos alguns temes com a temes
d’estat, i no fer-ne batalleta política. I em fa la impressió que no
totes les forces polítiques hem entès o han entès aquest tema.
Per això, jo crec que, com diuen en castella, lo cortés no quita
lo valiente, a pesar que discutim i debatem totes aquestes
qüestions i tenguem molt clar quina és la situació que patim,
també vull dir, i ho vaig dir ahir, que hi ha una voluntat
d’aquest govern, d’aquest president de govern, d’intentar
unificar al màxim els criteris de tots els distints partits perquè en
temes tan fonamentals com el del finançament de la comunitat
autònoma, temes tan fonamentals com el règim especial es
pugui arribar a un acord. I crec que aquest govern ha començat
a donar passes, dins el règim especial hi hem ficat també el
Partit Popular dins les comissions i, per tant, volem que hi
participi, i crec que el Partit Popular s’ha d’esforçar també en
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aquest tema, i per això jo crec que nosaltres també hem de saber
demostrar aquesta voluntat d’acord per tal de solucionar els
problemes dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears.

Jo, en aquests moments, ni el pacte hi arriba, i comprenc que
el PSM pot anar més enfora que jo en aquests temes, parlant
d’independència fiscal, jo en aquells moments, el meu gran
problema o la meva gran feina és que tenguem un finançament
així com toca, un finançament sobretot amb tots aquells mitjans
que facin possible que aquí es puguin fer les polítiques
necessàries per als nostres ciutadans i ciutadanes i, sobretot,
que se’ns admetin les nostres  singularitats i, per tant, això es fa
a través de donar sortides a aquell problema que tenim
d’insularitat i es fa desenvolupant aquesta llei que, en aquests
moments, és més paper que realitat que es diu règim especial,
i per això hem de fer els esforços, tots els distints grups
polítics, per tal que Madrid entengui quina és la nostra situació.
Jo estic convençut que amb aquests temes tan importants per
a la nostra gent, tots hi estarem d’acord, almenys farem un
esforç perquè això sigui així.

Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President del Govern.

Procedeix ara que intervengui el Grup Popular. Té la paraula
el Sr. José Mª González Ortea, en nom del Grup Popular.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Sr.
Presidente del Gobierno. Ayer le escuché atentamente mientras
hacía una exposición larga de lo que se ha hecho hasta ahora
bajo su mandato, la verdad es que hay que reconocer que no
demasiado, y de lo mucho que se va a hacer, planes, más
planes para el futuro, eso sí, con un denominador común, otros
deben financiarlos y fundamentalmente la Administración del
Estado. No me sorprendió demasiado, es el discurso habitual
de este gobierno y, por otra parte, responde a los dos factores
que lo determinan: la necesidad de hacer pocas cosas, porque
siempre puede haber alguno de los partidos que lo componen
al que no le guste determinado aspecto, y la imperiosa
necesidad de vender ilusión, para compensar esa inactividad.

Ayer volvimos a oír el mismo  discurso del año pasado, se
plagió usted a sí mismo, Sr. Presidente, presentando como una
novedad las viejas promesas incumplidas, pero la dura realidad
es que desde la oposición, desde la oposición auténtica,
debemos juzgarlo por lo hecho hasta ahora, por lo que se han
acomodado sus palabras a lo prometido, a sus compromisos, y
por la realidad tozuda de los hechos. Es evidente que alguno de
los compromisos anunciados requiere un plazo largo para ser
cumplidos, y no sería justo yo si le pidiera que después de
quince meses de gobierno los tuviera realizados. Pero también
habrá de admitirme usted y toda la cámara, que otros muchos
ya sí deberían estar ejecutados y que, en cualquier caso, estos
quince meses marcan las pautas de lo que cabe esperar de su
actuación en el resto de la legislatura.

Creo que es revelador comenzar por su talante, la impronta
que define a su gobierno. El resultado no es alentador, desde
el debate de investidura usted viene insistiendo en dos
aspectos que debían de caracterizarle, el primero que el
presidente es un hombre que sabe escuchar, que busca
soluciones a los problemas y, en definitiva, alguien en quien se
puede confiar, usted lo ilustraba el año pasado diciendo que
era un hombre corriente; el segundo aspecto es que usted y
sus colaboradores representaban una nueva forma de gobernar,
que se concretaba en un mayor diálogo con todos y en una
mayor transparencia en la acción de su gobierno. Pero lo cierto
es, Sr. Antich, que usted no ha resultado un hombre corriente,
usted ha resultado lo que peyorativamente dicen algunos un
político corriente, un político que promete muchas cosas y
cumple muy pocas, un político que se atribuye a sí mismo el
mérito si las cosas salen bien, y que procura desviar la atención
hacia los demás si salen mal o sencillamente si no salen, más
atento a contrarrestar las críticas a través de la propaganda que
mediante la actividad, un político, en fin, poco fiable.

Y voy a demostrar lo que digo. ¿Se acuerda usted de
aquellos principios según los cuales la regeneración
democrática y la transparencia de su gobierno iban a afectar a
la creación de comisiones de investigación, a la publicidad
institucional, a las subvenciones, al funcionamiento de las
empresas públicas, y del anuncio de su enérgica y pronta
actuación, si usted viese cualquier tipo de problema de
corrupción o de prepotencia, entre su gobierno? Sr. Presidente,
una empresa pública, el Ibatur, hace un anuncio en los medios
de comunicación parta contratar a tres personas, y el día en que
acaba el plazo de presentación de aspirantes, ya es de dominio
público quiénes son los que van a ocupar las plazas ofertadas,
personas de la confianza de su gobierno, y tanto es así que el
Grupo Parlamentario Popular levanta acta notarial adelantando
los nombres, la denuncia es inapelable. ¿Qué ha hecho usted?
Manifestar que habían acertado los nombres por casualidad y
rechazar la creación de la comisión de investigación
parlamentaria específica, proponiendo una vergonzosa
pantomima para investigar a la oposición.

Sr. Presidente, su gobierno ha comprado, como usted
reiteradamente nos recuerda, las fincas de Aubarca y es Verger,
en Artà, pagando un precio cientos de millones superior al de
tasación y al que, por esas mismas fechas, se contenía en una
opción de compra hecha a un particular. Las fincas se compran
mediante unas negociaciones directas de un alto cargo y del
propietario, sin concurso público de ninguna clase, y como
después  se reconocería, sabiendo cuáles eran los precios de la
tasación por una casa independiente y de reconocido prestigio
y cuál era el precio de la opción de compra. ¿Qué ha hecho
usted? Rechazar una comisión de investigación específica y
proponer otra pantomima de comisión para investigar a la
oposición.
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Sr. Presidente, bajo sus auspicios se han desarrollado unas
moratorias urbanísticas por los consejos insulares que han sido
denunciadas en los medios de comunicación, en los medios de
comunicación, no por el PP, en los medios de comunicación,
debido a que determinados terrenos en Palma y Calvià, en
Mallorca, en Ibiza capital, últimamente en Cala d’Hort también
ha aparecido, en Ibiza, en las Pitiusas, en Son Bou en Menorca,
estaban relacionadas con relevantes políticos del PSOE y de
Unió Mallorquina o con familiares directos de ellos, que han
quedado excluidos de la moratoria en condiciones, cuando
menos, sospechosas, tan escandalosas han sido las
informaciones que en el caso de Menorca, por ejemplo, ya se
han visto obligados a dar marcha atrás.

Sr. Presidente, ¿qué averiguaciones ha hecho usted al
respecto?, ¿comparte la opinión de su conseller de Obras
Públicas que asegura, aseguró aquí, en esta cámara, en una
comisión, que eso se debe a que en Baleares, ya se sabe, que
el que no es primo, es amigo?, ¿está al tanto de que una de esas
denuncias se hace contra una persona nombrada por usted y
su gobierno para representarles en la Comisión de Urbanismo
del Consell de Mallorca?

Sr. Presidente, se han hecho denuncias muy graves de uso
indebido en las instalaciones del hipódromo de Son Pardo
durante la anterior legislatura en el Consell Insular de Mallorca,
por un diputado que se sienta en los bancos de su grupo
parlamentario, y a quien usted ha exigido que ocupara
coyunturalmente la Presidencia de la cámara, ¿qué medidas ha
tomado usted para esclarecer los hechos, acaso recomendar a
sus consellers en el Consell Insular de Mallorca, que votaran en
contra de una comisión de investigación en aquella institución?

Sr. Presidente, ¿es ésta la regeneración democrática?

Y ya que estamos en empresas públicas, ¿quiere decirme
qué ha variado en el funcionamiento de las empresas públicas
desde que ustedes gobiernan? Desde luego, lo único visible es
el baile de gerentes, ¿con criterios de eficacia se han hecho o se
han impulsado tantas modificaciones?, ¿ha mejorado el Ibatur
con el cambio de la Sra. Martínez, una profesional que ustedes
pusieron, por la Sra. Blancman? ¿Por qué se ha cesado
repentina y fulminante mente al Sr. Tarabini, al frente del
desdichado Centre de investigaciones y tecnologías turísticas,
todavía ni siquiera se le ha encontrado substituto? ¿Qué ha
hecho mal la gerente del Ibanat que ha tenido que irse en la más
absoluta obscuridad? ¿Qué ha pasado con el director del
Serbasa, que nombraron ustedes, o el del Psiquiátrico, que
también nombraron ustedes? ¿Qué me puede decir de la
elección y destitución en pocas horas de un nuevo director en
Bitel?

Otro ejemplo de la escaso fiabilidad de sus manifestaciones
lo tenemos en aquéllas en las que usted textualmente afirmaba
que iba a mantener una actitud revolucionaria en la historia de
esta joven autonomía, una actitud revolucionaria en la historia
de esta joven autonomía, escuchando a todo el mundo y
propiciando el diálogo. Recuerdo que usted le decía al Sr.
Matas, entonces, en esta cámara, que no se preocupara, que
con ustedes los payeses no estarían nada mal, que antes de

poner la tasa turística, hablarían con todos los colectivos
implicados, y que no le pasaría a usted lo que nos pasó a
nosotros con la Ley general de turismo, que se nos rebotó el
sector.

Sr. Presidente, ¿necesito recordarle cómo se desarrolló el
diálogo con los payeses?, ¿necesito recordarle que esta misma
mañana tenía usted una manifestación en Ciutadella? ¿Y el
diálogo con los propietarios de fincas de la serra de
Tramuntana, los de Cala d’Hort de Ibiza, los de la serra de
Llevant de Mallorca, le parecen un modelo de diálogo? Al día
de hoy, ni siquiera se les ha informado de qué va a pasar con
sus fincas, se van a convertir en parques o reservas, ni siquiera
si se les ha incluido en la red Natura 2000.

Hablamos del diálogo en relación con el impuesto hotelero,
¿cree que el sector está contento de lo que se les ha escuchado
y atendido?, ¿se ve usted capaz de llegar a un acuerdo la mitad
de satisfactorio del que conseguimos nosotros con la Ley
general turística?

Le recuerdo también que usted aseguraba que los 28
diputados del Grupo Popular seríamos tenidos muy en cuenta
en su tarea de gobierno, ¿qué puedo decirle a usted de eso, Sr.
Presidente?, con mi grupo, que representa casi la mitad del
electorado de esta comunidad, como  usted sabe muy bien, por
otro lado, pura y simplemente ese diálogo no ha existido en
absoluto. Sus relaciones con la oposición, las de su gobierno,
se limitan a las obligadas comparecencias aquí, siempre o casi
siempre a desgana, con la consigna generalizada de contestar
lo menos posible y de la forma menos comprometida posible,
las declaraciones y las aclaraciones se dejan para los medios de
comunicación en los pasillos. A nuestras preguntas se contesta
con monosílabos, o no se contesta, recuerde usted como
muestra de esa conducta escandalosa de desprecio hacia la
oposición, la reciente negativa del conseller de Hacienda a
facilitarnos el estado de gastos del ejercicio, con el pretexto de
que se estaba cambiando el sistema informático. Y aún ante
nuestra queja se despachó con una arrogante nota a los medios
de comunicación, en la que pretendía justificarse. Y ayer en su
discurso insiste usted en presentar a su gobierno como
abanderado del diálogo. Parece imposible tanta hipocresía, o
tanta ofuscación; aunque seguramente lo más singular de sus
declaraciones, Sr. Antich, son aquellas en que rechaza
enérgicamente el victimismo. Usted dice que le indigna, lo dijo
ayer, ya lo decía el año pasado también, porque, como digo, se
plagia; el victimismo era una indignidad democrática, y sobre
todo y especialmente aquel victimismo lloroso de cuando
gobernaba aquí el PP y en Madrid el PSOE. Ahora que ustedes
gobiernan aquí y el PP en Madrid, el Gobierno español es
culpable de que no se puedan solucionar los problemas más
importantes de la comunidad. Tienen abiertos contenciosos,
que yo recuerde, en materia de aguas, de carreteras, de energía,
de sanidad, de educación, de turismo y de comercio. Si eso no
es victimismo, Sr. Presidente, ¿cómo hay que llamarle?
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Pero hay más. Aunque este año no se ha incluido en su
discurso, seguramente por pudor, todo el mundo recordará que
ustedes anunciaban una administración tacaña en lo que se
refiriera a gastos suntuarios o superfluos. Nada de fotos, las
inevitables comidas de trabajo de los altos cargos se harían en
restaurantes en plato del día, 1.000 o 1.500 pesetas; nada de
periplos americanos, como hacían los gobiernos del PP. La
austeridad había de presidir un gobierno tan progresista.
Incluso en Medio Ambiente se compraron unas bicicletas para
sustituir algunos coches oficiales.

Lo cierto es que las comidas y las cenas, Sr. Presidente, las
hacen ustedes a la carta; los viajes a América se multiplican, en
unos meses el Gobierno y su séquito ya se han paseado por
Cuba, por Honduras, por Guatemala, por Cancún, por Ciudad
de México, por la República Dominicana, por los Estados
Unidos, Las Vegas en concreto, y, qué caramba, por la
Argentina. Los coches oficiales van y vienen de casa del
conseller a su oficina, y de la oficina a casa del conseller. Las
fotos, por si las suyas fueran pocas, que no lo son, están las de
su vicepresidente; el Sr. Sampol pastando sobrasada, el Sr.
Sampol fent panades a ca seva, el Sr. Sampol celebrando sus
bodas de plata, el Sr. Sampol poniendo una pegatina IB en su
coche oficial -por cierto, matrícula IB- (...) para ir y para el
trayecto habitual de Montuïri a Palma y de Palma a Montuïri.
Nos falta haber retratado al Sr. Sampol vestido de lagarterana
el día de las casas regionales, pero todo se andará.

Y conste, Sr. Presidente, conste que lo malo no es que
coman en buenos restaurantes, que viajen a América, que usen
el coche oficial y se hagan fotos. Lo malo es que ustedes
decían que no lo iban a hacer, que eso es lo que distinguiría su
política. No pierda de vista que mis reproches son al hecho, y
que se demuestra una vez más que sus promesas se distancian
mucho de la realidad.

¿Qué decir del gabinete de publicidad y propaganda? Eso
es de más enjundia. Algunas de las campañas publicitarias
hechas con dinero público ponen los pelos de punta. ¿Se
acuerda de aquélla hecha tras la oscura compra de las fincas de
Artà, invitando a la gente a visitarlas, aunque estaban todavía
cerradas? Ustedes no habían ni ocupado las fincas. ¿Y la
referida a las bondades de la mal llamada ecotasa, antes incluso
de tener un proyecto de ley aprobado por el Gobierno? ¿Y la
desproporcionada campaña para tratar de convencer a los
ciudadanos de la efectividad del Gobierno del pacto después de
un año en el poder, y cuando su parálisis era un clamor,
denunciado fundamentalmente por sus propios simpatizantes?,
una campaña en la que se incluyen afirmaciones que invitan al
sonrojo: transparencia, diálogo, consenso, regeneración
democrática, otra forma de gobernar. ¡Qué poco le ha durado su
discurso, Sr. Antich! ¿El de ayer le va a durar algo más?¿Qué
razones puede darme a mi, al grupo parlamentario que
represento, y sobre todo a los ciudadanos, para que pensemos
que todo eso que usted nos contaba ayer, renovando sus
promesas, tiene alguna posibilidad de convertirse en realidad?
Veamos más de cerca alguna de las políticas desarrolladas bajo
las verdaderas actitudes que han mantenido durante estos 15
meses: falta de diálogo, soberbia y victimismo.

Tomemos en primer lugar la política institucional, en
concreto en lo que se refiere a las transferencias a los consejos
insulares, una materia en la que les está costando mucho
avanzar, mucho más de lo que ustedes decían -usted mismo lo
reconocía-, pero en la que vienen contando sistemáticamente
con nuestro apoyo. ¿Porqué se tira por la borda una política en
la que se cuenta con un alto grado de consenso con nosotros,
empeñándose en aprobar una ley de transferencias cuya
inconstitucionalidad es incluso reconocida soto voce por los
juristas del propio Partido Socialista? Incluso Unió
Mallorquina, inductora de la iniciativa, se ha desmarcado de
ella. Es conocido por el informe elaborado por los juristas del
Ministerio de Administraciones Públicas, y nunca desmentido,
que el Estado se verá obligado a poner un recurso ante el
Tribunal Constitucional, y que eso retrasará sensiblemente que
podamos disponer de una ley de consells actualizada, además
de que dará lugar una vez más a abrir un nuevo frente de
recriminaciones contra Madrid. ¿Es más importante imponer su
erróneo criterio contra viento y marea, y generar un motivo de
confrontación con el Gobierno central, que disponer en un
plazo breve de una ley razonable y aceptada por todos, y
votada y aprobada por todos?

Política turística, uno de los asuntos de este gobierno, de
esas  cosas que requieren una especialísima atención en
Baleares de todos los responsables, para conseguir el máximo
acuerdo entre ellos, y con los agentes económicos, sociales y
políticos. La Conselleria de Turismo es puntera en escándalos,
Sr. Antich. En materia de personal se destacó inmediatamente
por los despidos improcedentes y la incorporación de
conocidos, como antes decía. Cambia constantemente los
responsables  en Ibatur, el Centro de Investigaciones y
Tecnologías Turísticas, la Escuela de Hostelería; se desarrolla
una política errática en promoción: usted mismo anunciaba que
no se haría más ni se gastaría una peseta más en promoción de
verano; se hace un plan de choque en julio, cuando la camisa
ya no les llega al cuerpo, pero mucho más grave: somos la
única comunidad autónoma de España, la única que no ha ido
a la feria mundial de Hannover, para vergüenza nuestra.

Se paralizan los planes de esponjamiento y de
equipamientos en zonas turísticas, y se tira a la basura el Plan
de desestacionalización realizado por todo el sector, no por el
Gobierno anterior, por todo el sector. Se envía una ley de
viviendas vacacionales, se envía aquí, a esta cámara, y se deja
que duerma el sueño de los justos en un cajón hace ya meses,
ante la imposibilidad material de sacar adelante un texto que era
infumable, y que nosotros nos ofrecimos a consensuar.

Y finalmente, se elabora un proyecto de ley, mal llamado de
ecotasa, que ha tenido la rara virtud de poner a todo el sector
turístico, todo, en contra, sin excepciones, y que incluso ha
levantado ampollas entre los miembros del pacto. También aquí
estamos dispuestos a colaborar. Empecemos por hacer una
evaluación de objetivos y de medios disponibles para
conseguirlos: la conservación del medio ambiente, la mejora de
equipamientos turísticos y la atención al sector primario
requieren una atención especial, y a nuestro juicio lo que no
está demostrado es que esa atención pase por poner un
impuesto injusto y discriminatorio, como el que se contiene en
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el proyecto de ley que ustedes han remitido, sin consenso de
ninguna clase.

No podemos lanzar el mensaje de que conviene que vengan
menos turistas -hasta 7 millones menos, decía la consellera de
Medio Ambiente en unas desafortunadas declaraciones a una
revista alemana este verano-, que esos turistas, que nos
resultan molestos, y que la riqueza que producen se la quedan
los hoteleros. Jugar con esto es jugar con puestos de trabajo,
empezando por los de menor cualificación, en los hoteles pero
también en bares, en restaurantes, en comercios. Hay en
puertas una negociación de la nueva fórmula de financiación de
las comunidades autónomas que puede significar una mayor
participación en los recursos fiscales que se generan en la
comunidad, ¿porqué no intentar empezar a resolver el problema
por ahí, en vez de darlo ya por perdido, como usted nos decía
ayer? Solamente la falta de disposición al diálogo, la
incapacidad de aceptar que negociar significa ceder una parte,
el convencimiento de que el asunto lo pueden vender en clave
de la lucha de la izquierda contra el poder económica, en
definitiva la soberbia, una vez más parecen inspirar la política
del Gobierno, la misma soberbia que ha marcado la política en
Agricultura, y que le ha costado hacer un cambio de gobierno,
que seguramente no era el que usted hubiera querido. Lo que
ha primado en este capítulo ha sido el rechazo total por lo que
el Partido Popular había hecho, y la predisposición a no
escuchar a los principales representantes del sector, porque les
parecía -hablemos claro- que no eran de su cuerda.

Cuando llegó el nuevo Gobierno a la Conselleria había de
cambiarlo todo, se imponía una nueva filosofía que pasaba por
la supresión de los planes de ayudas directas, suprimieron el
Proagro y el Proalfa, se paralizaron las revisiones para la mejora
de rendimiento del cereal, las ayudas a los frutos secos,
conservación y renovación de almendros, etcétera. Se sostenía
que lo que necesitaba el depauperado campo balear era
aprender a gestionar, y para eso, para enseñar a gestionar a
payeses  y propietarios estaba la administración de progreso. La
durísima sequía acabó con el conseller, y obligó al nuevo a
olvidarse de dogmatismos y afrontar la realidad, aportando
fondos. También el Estado los aportó, y ustedes tienen las
competencias.

Ahora estamos ante otra nueva catástrofe como la sequía,
probablemente de menor envergadura en principio, que es la
derivada de la enfermedad de los corderos, y ayer usted nos
vendía la ágil respuesta del Gobierno. Hoy mismo tenía esta
mañana ante el Consell Insular de Menorca, en Ciudadela, una
gran manifestación de protesta por la falta de información -una
vez más-, por el sacrificio indiscriminado de corderos y la falta
de ayudas visibles. Por otro lado, también tenía que haber una
política de prevención, una política de prevención que no ha
aparecido por ningún sitio. ¿Se podrá arreglar? Esperemos que
sí, y cuente usted con nosotros para arreglarlo, si hace falta,
cuente usted con nosotros, pero no nos venda aquí lo bien que
ustedes lo han hecho. 

Una cosa parecida a los propietarios de fincas. Ayer los
trataba usted de tranquilizar, pero hasta ahora el trato del
Gobierno ha sido el de no darles la más mínima información

previa antes de poner en marcha mecanismos legales para
declarar amplias áreas del territorio parques naturales. Cuando
se empiezan a producir las reacciones de los propietarios
afectados, lejos de convocarlos al diálogo y de proporcionar la
información que reclaman, el Gobierno los criminaliza, los tacha
de egoístas terratenientes. Ponía usted ayer como ejemplo de
buena política la de Mondragó, y por cierto, lo de incorporar
propietarios en la Junta Rectora, eso lo hizo el Partido Popular,
no lo hicieron ustedes, Sr. Presidente; así que ¿Porqué habían
de confiar en ustedes? Yo lo que no sé es  qué le han hecho los
propietarios de fincas a este gobierno, ¿es que no se reconoce
que gracias a muchos de ellos, no digo a todos, pero
evidentemente a muchos, se conservan los soberbios parajes
de costas y montañas, que en muchos casos están
manteniéndolas pese a su escasa o nula rentabilidad, en
beneficio de todos? ¿Hasta tal punto les ciega la prepotencia,
que creen también aquí que ustedes lo van a gestionar y a
conservar mejor que ellos?

Es cierto que se ha superado finalmente el problema del
abastecimiento de agua, durante el verano pasado, y es de
justicia señalarlo, pero eso no ha de hacernos olvidar que la
arrogancia de creer que se tienen las soluciones para todo, y
que los adversarios políticos o son estúpidos o actúan guiados
por la mala fe, estuvo a punto de provocar una importante
insuficiencia en Mallorca, que hubiera tenido gravísimas
consecuencias. Ante las voces de alarma del Ayuntamiento de
Palma, dadas muchos meses antes, se insistía en que no era
necesario ampliar la desaladora, incluso se hablaba de cerrarla
en el futuro, en que bastaría con tomar medidas de ahorro,
campañas, reparaciones de fugas, instalación de contadores
individuales, como si todo ello fuera un secreto descubierto por
el pacto de progreso. Se llegó a proponer cuando las cosas se
ponían más feas la medida disuasoria por excelencia: subir los
precios. Por entonces los responsables de Medio Ambiente de
su gobierno aún confiaban en que lloviera, y que la lluvia les
permitiera sostenella y no enmendalla. Luego todo fueron
carreras y petición de urgencia a Madrid, que era quien debía
correr, y quien pagó los gastos de la ampliación de la
desaladora, además de buscar soluciones de emergencia -
también hay que decirlo- a base de las desaladoras llamadas
eufemísticamente móviles.

Pero lo más importante es el futuro. ¿Qué van a hacer? Hay
dos caminos a seguir: uno el de aceptar la oferta del ministro de
Medio Ambiente y aprovechar una ocasión probablemente
irrepetible de solucionar por mucho tiempo el problema de la
escasez de agua en los años secos en nuestras islas, y eso pasa
por poner una nueva desaladora en la bahía de Palma, una en
el norte de Mallorca, una en Ciudadela y una en Santa Eulalia,
además de llevar a cabo obras de ampliación de las existentes
y de otros aprovechamientos como el de sa Costera. Es el
camino sensato, y el que, si bien obliga al Gobierno a rectificar
su anterior actitud, le permitiría rendir un buen servicio a la
comunidad. El otro camino pasa por no aceptar la propuesta, o
tratar de desvirtuarla, y retrasar la decisión, culpabilizando por
supuesto al ministro de Medio Ambiente. No nos ha aclarado
usted cuál era el camino elegido.
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La historia del Plan energético es un exponente claro de los
problemas de su gobierno y de la necesidad constante de la
huida hacia delante que precisa la componenda de partidos.
Usted mismo dio por buena la elección hecha por el anterior
Gobierno del PP, traer gas a las Islas en barcos; usted la dio por
buena. Claro, eso planteaba un problema medioambiental
importante, ya que habían de construirse instalaciones de un
cierto impacto en la costa. ¿Solución? Después de haber
perdido un año, sin saber qué hacer, se decide cambiar el Plan,
sustituir los barcos por un gaseoducto, y trasladar el problema
medioambiental a la Comunidad Valenciana, y el sobrecoste de
la carísima solución al Estado. Y ahora esperar a ver qué pasa,
si tiene barba, San Antón, y si no, la Purísima Concepción. Pero
el tema energético no está resuelto.

Pasamos revista al tema de carreteras. Creo que si en alguna
de sus políticas merecen un cero es en esta: Cero en
planeamiento, cero en construcción y cero en conservación. Sr.
Presidente, han necesitado un año para pensar cómo
compatibilizar la demanda social de disponer de unas buenas
carreteras, cómodas y seguras, con la reticencia de los distintos
partidos del pacto a construirlas. Durante todo ese tiempo han
estado parados, no se han modificado el Plan de carreteras ni
el convenio, durante todo ese año. No se han hecho ni
estudios de planeamiento, ni proyectos, ni mucho menos, claro,
obras. Ahora se ha dado con la solución mágica también:
desdoblamientos; que harán desdoblamientos, la palabra suena
bien, y hace imaginar a todo el mundo que se trata de obras (...),
poco agresivas con el territorio, y que en cambio serán muy
amplias y muy cómodas. Si llegan ustedes a construir alguna de
acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas, cosa que
no veo muy probable, tendremos ocasión de observar la cara
que se le pondrá a más de uno cuando compruebe lo que es en
realidad un desdoblamiento de alta capacidad y seguridad, los
espacios que necesita, las restricciones que provoca al
territorio, y el coste.

Sea como sea, de momento lo que sabemos es que no han
hecho un solo proyecto nuevo, y que acusan a Madrid de no
aprobárselos. No entiendo cómo se pueden aprobar proyectos
inexistentes. Usted lo decía ayer, que Madrid se negaba a
aprobar los proyectos. ¿Qué proyectos, Sr. Antich?, ¿qué
proyectos de obra nueva han hecho ustedes? Ente tanto los
accidentes se repiten, los atascos continúan haciendo daño a
la economía y a la paciencia de los ciudadanos, los ejercicios
presupuestarios pasan, y se pierden miles de millones de
pesetas  en ayudas del Estado. Entre tanto, se abandona a su
suerte la conservación de carreteras, que desde la llegada de
este Gobierno ha visto disminuir de forma drástica su
presupuesto. No tienen suerte las carreteras con el Gobierno de
progreso. Entre tanto, se eternizan las obras del tren de Inca a
sa Pobla, que nosotros iniciamos, y que les dejamos a punto, y
que ustedes no parece que sean capaces de terminar. En el
folleto ese publicitario que han editado, dicen que se podrá ir
de Inca a sa Pobla antes de que acabe el verano. Ayer el
presidente ya decía antes de Navidad, no aclaró de qué año. 

Pero no puedo pasar por este rápido recorrido por algunos
de los temas importantes sin hacer una mención expresa a
políticas de bienestar social, ésas que tradicionalmente -aunque

yo creo que sin rigor- se vienen presentando como el mascarón
de proa de los gobiernos de izquierda. El suyo no se ha lucido
precisamente. Usted anunciaba el año pasado una batería de
leyes y planes: una ley de servicios sociales y otra ley de
familia, y no se han elaborado; una equiparación de las
pensiones más bajas y de las no contributivas con el salario
mínimo interprofesional, promesa convertida en un incierto
aguinaldo navideño. Es urgente, y tampoco lo ha hecho, la
redacción de una ley de drogas, que clarifique el caos
competencial y permita combatir un problema que se está
agudizando entre la juventud. La Sra. Caro llegó a
responsabilizar a los gobiernos del PP de la violencia sobre las
mujeres. ¿Debemos ahora responsabilizarles a ustedes de que
esa violencia continúa? Los informes sobre la pobreza y sobre
la afección a la infancia de las carencias familiares son cada vez
más dramáticos, pero no vemos el menor síntoma de que este
gobierno de izquierdas haga nada nuevo ni especial para
evitarlo.

En cuanto a marginación, usted anunció también un plan de
exclusión social el año pasado, tampoco se ha llevado a cabo.
La política de vivienda de protección oficial está bajo mínimos.
Usted la daba ayer como sustituta de la construcción, o del
deterioro, de la baja en la producción de la construcción nueva.
Sr. Antich, a 31 de julio de este año, el porcentaje de vivienda
de nueva construcción para venta en régimen especial en la
comunidad balear era del 0%. Me han oído bien, el 0%. Y usted
nos dice que eso será lo que haga que se mantenga el
construcción.

La sanidad se ha convertido en sinónimo de enfrentamiento
con el Insalud, y un ejemplo más del desprecio por lo
conseguido por el Gobierno anterior, un excelente acuerdo con
el que Baleares debe dejar de ser la cenicienta de la sanidad
española, con logros tan palpables como  el hospital de Palma
2, con gestión compartida por la comunidad, e incorporación de
todo el personal del sistema autonómico de salud; construcción
de los hospitales de Inca y de Mahón, planes de mejora de Son
Dureta y de Can Misses, centros de salud de la Escuela
Graduada y de Santa Eulalia, y hospital de día de Ciudadela;
todo ello con consignación en los presupuestos generales del
Estado del año 2001, todo ello una realidad. La respuesta del
Gobierno de progreso: desprecio por el convenio, continuos
enfrentamientos, y sus deberes, los que ustedes mismos se
imponían el año pasado, sin hacer, pese a que son mucho más
baratitos. ¿Modificación del Plan de salud? No se ha hecho.
¿Modificación del Plan de ordenación sanitaria? No se ha
producido. ¿Elaboración del Plan de salud medioambiental? No
se ha elaborado. ¿Modificación del Plan del sida? Está sin
hacer. ¿Modificación del Plan de salud mental? No se ha
modificado. ¿Planes de educación sanitaria y de introducción
de hábitos saludables en la población? Nada de nada.
¿Adecuación de las instalaciones hospitalarias de Formentera?
Nada de nada. 

¿A qué seguir? Podría referirme a la política vengativa de
despidos en la función pública. Ya en el (...) han reconocido
ustedes  (...) más de 100 millones de pesetas de indemnizaciones
por despidos improcedentes. Han reconocido los despidos
improcedentes, sin necesidad de que un juez se lo diga. Esa
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actuación del Gobierno de instigar y calentar huelgas y
manifestaciones, como la de los carburantes o la del comercio,
en lugar de ser el catalizador de la concordia y del diálogo, que
ése es el papel del Gobierno, no encabezar manifestaciones ni
ir a tomar pan con sobrasada con quien está interrumpiendo la
normal vida de los ciudadanos; el no resuelto problema de los
residuos sólidos en ninguna de las cuatro islas. Y, por cierto,
su incapacidad personal en el caso de Mallorca, porque lleva
usted siendo el responsable de este tema hace cinco años. Y
del anuncio de crear un nuevo espacio audiovisual, o sea, léase
una radio televisión propia para las próximas elecciones, un
año, año y medio antes.

Sr. Presidente, éste es el panorama que se divisa desde la
oposición al mirar atentamente a su gobierno. No es completo,
porque el tiempo no me permite extenderme más, ni es exacto,
porque eso supondría que éramos infalibles, y eso no lo somos.
Pero es suficientemente serio, y está suficientemente
contrastado con la opinión de muchas de las personas que
represento, lo suficiente como para que usted por lo menos
medite sobre lo que lo he dicho. Usted nos proponía ayer un
pacto para defender ante Madrid los intereses de la comunidad,
un pacto que esté por encima de partidismos; pero usted no es
un presidente de cuya palabra pueda uno fiarse. Usted ha
sembrado o permitido que otros sembraran la soberbia y el
desprecio por el adversario. Usted no ha tenido ninguna
capacidad de dialogar con instituciones o asociaciones que no
comulgaban con sus postulados. Usted ha empleado el
victimismo  para tapar falta de actividad. Usted, en fin, Sr.
Presidente, no ha cumplido sus promesas ni sus pactos con el
resto de la sociedad. Pacta sunt servanda, los pactos son para
cumplirlos, Sr. Presidente.

No es posible creer en su buena disposición si no
demuestra antes que está firmemente decidido a modificar su
forma de hacer política. Tiene en el futuro próximo, en la
discusión de los presupuestos de la comunidad, en los de
algunos importantes proyectos de ley que están en este
parlamento unas excelentes oportunidades de hacerlo. Si las
aprovecha, nos encontrará siempre dispuestos a colaborar. Si
lo que quiere, Sr. Presidente, es un cheque en blanco para que
apoyemos sus pretensiones frente al Gobierno central, olvídelo,
porque el mejor servicio que podemos hacer a nuestros
conciudadanos -al menos eso creo- es conseguir que usted sea
pronto historia. Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González Ortea, en nom del Grup
Popular. El president del Govern té la paraula. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):

Gràcies, Sr. President, senyors diputats i senyores
diputades. Difícilment podrem arribar als acords a què jo em
referia a les intervencions amb els altres grups parlamentaris. El
grup majoritari d’aquesta cambra, i que representa molts de

ciutadans, no dóna el nivell. No dóna de cap de les maneres el
nivell. I clar, per no donar el nivell, no sé qui ho deia avui matí
aquí, el problema més greu que té és que precisament qui lidera
tot aquest partit...

(Remor de veus)

No, no, va per llarg. Tranquils, que va per llarg 

...el que lidera aquest partit i aquest projecte no és aquí, és
a Madrid, i vostè només és un guardador de lloc. Vostè només
és un guardador de lloc

(Aldarull a la sala) 

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un nivell cert de contestació dins
l’hemicicle és raonable. Que pareixi una altra cosa no és
raonable. Per tant, una mica de calma. 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):

Jo tenc tot el temps del mon. Vull dir que, per tant.... No,no,
escoltin, que és a vostès a qui em dirigesc.

Per tant, jo el que els demanaria és que fossin vostès els
que canviassin d’actitud, perquè fins ara aquest govern, que
vostès troben que no fa res, que és un barullo, que té no sé
quants de problemes, sí que ha demostrat una altra manera de
fer les coses en relació al que passava abans i en relació als
governs anteriors. I també tendrem temps de parlar-ne.

Bé, el primer que ha dit el Sr. González Ortea és que, clar,
això és un barullo. “Ahí tienen este barullo, y no se ponen de
acuerdo”. Clar, això és un tema que..., jo pensava que aquest
missatge ja l’havien deixat anar, perquè vostès han passat per
dues o tres fases durant aquest any: primer, que tot era un
barullo, llavors que no fèiem res, i llavors en va sortir qualcun
que deia: “no, hem de canviar, perquè això no ens ha anat bé,
i per tant hauríem de mirar a veure si arribam a acords”. I ara,
que jo em pensava que estàvem en aquesta fase congresuals
d’arribar a acords i d’estar en pla obert i en pla de col·laboració,
resulta que surt aquí el Sr. González Ortea, i ho fa amb un
discurs digne del primer mes del pacte, que era quan sortia tota
aquella ràbia d’haver deixat el Govern, i que jo em pensava que
ja havien enterrat, i veig que no. Vostès no s’han acabat
d’acomodar a l’oposició. Vostès no s’hi han avesat, i jo els dic
una cosa: avesin-s’hi, perquè si no, seran molt llarg els quatre
anys. Avesin-s’hi, perquè això va per quatre anys, o més, però
per quatre anys segur. Per tant, avesin-se a estar a l’oposició i
surtin d’aquestes fórmules que ajuden molt poc a resoldre els
problemes dels ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes.

Per tant, la primera aquesta del barullo, que nosaltres no
ens entenem, quan un se’n recorda de l’anterior legislatura i sap
que aquí hi va haver tres presidents, i sap que aquí hi va haver
una quarantena de consellers, i sap que aquí hi havia els
vergeristes, els matistes, els soleristes, etcètera... Home, ja està
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bé! La veritat és que a un ja li comença a cansar aquest tipus
d’argumentacions. Per tant perquè hi hagi barullo no fa falta
que s’ajuntin quatre o cinc partits. Vostès, amb un partit totsol,
per això  del barullo es defensen molt bé. I si no, anem al darrer
congrés seu, que no crec que vostès estiguin en moltes de
condicions de donar exemples a ningú d’això que vostès
anomenen barullo, perquè barullo com el seu, valga’m Déu!
Per tant, amb el tema del barullo, deixem-ho anar, perquè com
deia, no crec que vostès siguin els més indicats per venir a
donar totes aquestes explicacions.

Llavors vostè em parla que nosaltres som poc fiables en tot
el tema de les comissions d’investigació, i que bé, que aquest
president d’un home corrent ha passat a ser un político
corriente, que clar, que és una persona que no és fiable, i tal.
Però jo de moment, en temes d’obres públiques estic ben net,
quan vostès em trobin amb qualque cosa d’obres públiques, ja
m’ho diran. Jo crec que vostès tenen un passat en aquesta
comunitat, com per anar a jutjar si jo som fiable o no, és un poc
fort això, és un poc fort que vostès em venguin a jutjar si jo
som fiable o no, amb el passat que vostès tenen. I vostè, Sr.
González Ortea, qualque part d’aquest passat la coneix
perfectament. Per tant, també menys sermons quant a fiabilitat.

Comissions d’investigació: Doncs sí, la d’Ibatur es va obrir,
la comissió d’investigació, i a més d’analitzar tot el que vostès
deien, estam analitzant tota una altra sèrie de coses que aquest
govern i el Parlament tenen tot el dret a saber exactament que
és el que va passar. 

I la comissió d’investigació s’ha posat en marxa. S’ha posat
en marxa ben igual tot allò del tema d’Albarca i Es Verger i per
tant també s’està analitzant, per veure una compra que va
costar em pareix que era cent pessetes el metre quadrat. Vostès
no hi compraren mai, a cent pessetes el metre quadrat, sempre
compraren deu o dotze vegades més car que cent pessetes el
metre quadrat. O no recorda quan compraren Mondragó,
vostès?, a tres mil i busques de pessetes el metre quadrat, i no
ho hem investigat, això. Convendrà que ho investiguem: hi ha
un poc de diferència, de comprar a vint duros el metre quadrat
o comprar a tres mil i busques de pessetes. I vostès són els que
vénen a fer sermons? Amb una petita diferència: que
compraven a tres i busques de pessetes  a segons qui i a l’altre
li posaven protegit, que són aquests propietaris que nosaltres
ara hem entrat dins les juntes rectores, aquests que vostès
deien que ja els hi havien entrat. Home!, és que parlar de
segons quins temes a vostès els hauria de caure la cara de
vergonya, i consti que ho dic amb tot l’afecte del món...

(Rialles)

...però els hauria de caure. Els hauria de caure, els hauria de
caure.

Les moratòries. Ara resulta que han denunciat totes les
moratòries i, clar, nosaltres no som fiables. És a dir, ells han
denunciat la moratòria de Menorca, la moratòria d’Eivissa,
perquè a Eivissa hi havia no sé qui que hi tenia un solaret i un
altre senyor que fins ara ha estat una cosa grossa del PP, fins
i tot ministre, hi tenia un terreny deu vegades més gros que el

que hi tenia el nostre, i del que ha costat no n’han parlat. No
n’han parlat, d’aquest; i per què no me’n parla, Sr. González
Ortea?, per què no me’n parla? 

Nosaltres no som fiables en això  de les denúncies. Ah!, ells
sí, que són fiables, ells (...) catorze denúncies a Funció Pública
i quedaren catorze a zero, no guanyen una sola sentència.
Vostès sí que són fiables. Vostès ho han denunciat tot, vostès
fins i tot han denunciat que la gent pensionista, les pensions
no contributives, no les puguin cobrar, aquestes ajudes que
nosaltres els donam; vostès fins i tot això han denunciat.
Vostès ho han denunciat tot, tot absolutament del que ha fet
aquest pacte progressista, i vostè surt aquí i té cara de sortir
aquí a donar lliçons de com ens hem d’entendre i ens hem de
deixar entendre?, i fins ara només hem tengut garrot. Miri, fins
ara nosaltres hem aplicat la política de la mà estirada, i vostès
la política de la mà mossegada. Cada vegada que els donam la
mà, vostès la mosseguen, la mà, i aquesta és una qüestió que
el partit majoritari, aquest partit que representa tanta gent, no
es pot permetre i, això, vostès ho pagaran, no ho dubtin, que ho
pagaran. O canvien de forma de funcionar o això els puc
assegurar que no els treurà cap tipus de resultat.

L’hipòdrom. Què em diuen, de l’hipòdrom? El fiscal va ho
arxivar. Escolti, una altra denúncia. Si vostès han acaramullat
denúncies! Què ha canviat ara dins l’Administració pública,
dins les empreses públiques, dins els instituts?, què ha
canviat? Home!, ha canviat qualque cosa, que ara tothom té
pupitre, ja li ho vaig dir l’altra vegada, que abans tenien gent
que cobrava i no venia, tenien gent que cobrava i no venia. Ara
tothom fa feina, això  és el que ha canviat, Sr. González Ortea,
això ha canviat i jo crec que és un tema molt important. Home!,
igual que ha canviat tot el tema de Funció Pública, que ara es
presenten deu o onze mil persones als llocs i es poden
presentar, i es poden presentar amb tota la tranquil·litat. No
s’havien pogut presentar abans, no s’havien pogut presentar
abans, perquè a la darrera època, en els darrers tres anys,
entraren jo no sé si eren 300 o 400 interins a dit, molts d’ells a
dit, i molts d’ells, no tots, perquè segurament hi havia gent que
no va entrar així, però li puc assegurar que molts d’ells
figuraven a moltes llistes que vostè ja sap. Per tant, alerta amb
això de la fiabilitat o la no viabilitat.

I què em ve a demanar, a mi, si vostè em diu que en el cas
Bitel varen nomenar un gerent i el vàrem haver de llevar?
Efectivament, el vàrem llevar. Hi va haver tota una sèrie de
problemes i tal i el vàrem llevar. No en conec cap que vostès
hagin llevat. Vostès els feien festes, vostès els  feien festes, si
feien qualque tipus de denúncia o estaven implicats en qualque
tema, festes, i no vulgui que li recordin aquí, perquè me’n
record perquè jo ja era aquí quan vostès feien festes als que
estaven amb aquests temes.

Per tant, una petita diferència hi ha entre nosaltres i vostès.
Vostès posen denúncies i els tribunals els diuen que no tenen
raó. En canvi vostès, quan nosaltres posam denúncies, se
salven per la prescripció, porque ha prescrito, no perquè no
tenguin tota la culpa, porque ha prescrito, se salven. Nosaltres
no, nosaltres no, Sr. González Ortea.
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Home!, llavors em parla dels pagesos i em diu que bé, que
clar, que per arreglar tot el tema dels pagesos aquí nosaltres
hem hagut de fer molt de..., hem tengut molts de problemes i
hem tengut manifestacions i tal. El primer que hauríem d’aclarir
és que quan hi va haver la manifestació dels pagesos hi havia
dues manifestacions dins una, i és així, és a dir, un tema era el
tema dels parcs naturals, que hi va haver tota una sèrie de
problemàtiques, i l’altre tot el tema dels pagesos, i és vera.
Vàrem tenir una manifestació, jo he de reconèixer que vàrem
tenir una manifestació. Jo mai no he estat en contra de les
manifestacions, sempre he cregut en el dret que la gent pugui
expressar la seva opinió i, per tant, es pugui manifestar, i una
vegada haver tengut aquesta manifestació nosaltres hem
solucionat el tema. Home!, hem solucionat el tema fins al punt
que a nosaltres ens ha costat 2.000 milions de pessetes i a
l’Estat, que vostè diu que también ha participado, idò sí, fins
a 300 milions de pessetes ha participado l’Estat, fins a 300
milions de pessetes i encara no sabem quina quantitat serà. Si
vostè troba que l’Estat s’ha romput un os amb aquesta
participació, la veritat, a mi em pareix que l’Estat ha fet curt,
l’Estat ha fet curt com hi fa tantes vegades, però en aquest tema
ha fet curt de forma molt important.

No em parli de manifestacions, perquè jo..., a nosaltres ens
en feren una d’important, de manifestació, i hem donat resposta
als  temes. N’hi ha qualcun que ara no és aquí que n’hi fan
qualcuna, de manifestació -em pareix que eren devers 350.000-
devers Aragó; aquestes són molt més grosses, eh?, aquestes
no les deu dur molt bé. No passi pena, que aviat ens el
tornaran.

Llavors em diu que nosaltres no arribam a acords. Vostè em
diu que nosaltres no arribam a acords. Bé, proposicions no de
llei en aquest parlament, 48 proposicions no de llei, a 16 s’ha
arribat a un acord; això significa un 34 i busques per cent de
proposicions. Anem a analitzar temporades passades; per què
no anam a analitzar? Vol que comparem amb allò d’enrere? Vol
que comparem a veure a quants d’acord arribaven vostès? Mai
no arribaven a un acord. Sap quina era la frase que es repetia
més aquí? Esto ya lo hacemos, ¿por qué tenemos que
aprobarlo, si esto ya lo hacemos?  Aquesta era la frase que es
repetia aquí una vegada i l’altra, però vostès no arribaven a
acords amb ningú, una cosa molt diferent a allò que passa en
aquests  moment. Per tant, no em vengui amb històries de si
nosaltres arribam a acords o si sabem consensuar les coses. Jo
crec que amb aquest govern que dirigesc vostè, com a mínim,
hauria de respectar la capacitat de dialogar, ja que el Sr. Crespí
ha dit que això és una meravella del món i supòs que ho deia en
el sentit de la complicació d’aquest govern.

Llavors diu que el president no ve al Parlament i no
contesta. També ho vull comparar, també podem comparar si els
presidents anteriors venien més que aquest president, al
Parlament; és un altre tema que també podem posar damunt la
taula.

Em parla de victimisme, que no he de practicar el victimisme.
Jo he dit fa un poc que el tema del victimisme no s’ha de
confondre amb poder discutir la situació real que patim en
aquestes illes. Només ens faltaria això!, ara només ens faltaria

que vostès ens diguessin que nosaltres no poguéssim posar
damunt la taula quina és la situació real que pateixen aquestes
illes. Home!, el que convendria, el que comença a ser important
i convendria que vostès fessin és que de qualque tema ens
diguessin què pensen, que jo no ho sé. Vostès surten aquí amb
fum, atacant, fent històries, però el pensament del Partit Popular
i les propostes del Partit Popular sobre els grans temes, no n’he
vista ni una. 

Home!, ara l’altre dia vaig sentir el Sr. González Ortea per
Ràdio Nacional que deia que ells sempre han estat en contra de
les autopistes. Ja no sé res, jo; jo ja no sé on som, m’ho haurà
d’explicar vostè, si està a favor o no de les autopistes, quin
tipus de carreteres vol fer, m’ho digui, en lloc de venir aquí a
dir-me que si falta el projecte número tal o qual i, escolti, no em
parli de carreteres perquè el primer que m’hauria de dir vostè és
a veure quantes carreteres feren vostès, els darrers tres anys,
home!, que feren deu quilòmetres, no va passar de deu
quilòmetres de carreteres i vostès vénen aquí a fer sermons
sobre temes de carreteres; i llavors surt i diu: “no, és que
vostès  com es poden posar d’acord amb Madrid, si no se’n
duen projectes?, se van con un papelito?” I com se’n va anar
vostè, com se’n va anar el Partit Popular d’aquí a pactar el
conveni de carreteres? Com se’n va anar el Partit Popular d’aquí
a pactar el conveni de carreteres, si va firmar primer el conveni
de carreteres que aprovar el Pla de carreteres?, si el Pla de
carreteres va arribar nou mesos després que el conveni! I amb
quin pla se n’anaren, vostès, a Madrid?, i quins projectes tenia
aquest pla? Jo li ho diré: de catorze projectes que s’havien
d’haver posat en marxa l’any 98, vostès en tenien un en marxa
l’any 99, menys d’un 10%. I vol que no hi hagi retards en els
temes de carreteres i vostès ens ho deixaren més que retardat?
Com vol que en aquests moments nosaltres anem així com toca
en el tema de carreteres, si vostès ja ho feren d’aquesta
manera?

I, per cert, quan se n’anaren a Madrid i varen pactar que
farien una autopista, segons el conveni, a mi m’agradaria saber,
que vostè em digués, Sr. González Ortea, quina, quina
autopista. La que va per Campos, Manacor, Felanitx, Manacor?,
la que anava enmig de les finques per Porreres o la que anava
per la carretera de Manacor? Quina va explicar vostè a Madrid,
d’autopista, que volia fer? M’agradaria que no ens venguessin
a fer tants de sermons i que estiguessin amb una altra actitud
perquè llavors em fan agafar aquestes empipades.

(Rialles)

Bé, en relació al tema del victimisme, jo no m’allargaré més,
el que passa és que jo li puc dir una cosa. Jo tendré tota la
voluntat d’acord que faci falta; perquè aquests ciutadans i
aquestes  ciutadanes de les Illes Balears tenguin tot allò que
necessiten, aniré a Madrid totes les vegades que faci falta; si hi
he d’anar en ADO hi aniré en ADO, però alerta, eh?, però alerta.
Home!, crec que ningú no ens pot demanar que nosaltres
expressem al Govern de Madrid quina és la nostra situació, i dir,
per exemple, per posar un exemple, que és fer règim especial al
revés aplicar l’impost de societat als ports i aplicar un 30%
d’impost de societats, crec que no és cap barbaritat, perquè fins
ara tots els beneficis que treien els ports s’invertien en el mateix
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port, per tant a les Illes Balears. En aquest moment des del
gener s’aplica l’impost de societats als ports i un 30%
d’aquests  beneficis se’n van cap a Madrid. Això són prop de
400 milions. Si comparam això amb els 300 milions que han
arribat per a les mercaderies, ja ens han fotut 100 milions; han
arribat 300 milions per a les mercaderies, ens en prenen 400 pels
ports, ja hi perdem 100 milions. Home!, si aquestes situacions
no les hem de posar damunt la taula, jo crec que anam
malament. Per tant, perdonin però és que és la meva obligació,
els  ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears em demanen
que faci això.

Llavors em parla de comidas y cenas, viajes a América, se
multiplican, viajes a Argentina i tal i qual. Això de viajes a
Argentina crec que ho passaré per damunt, perquè com que
està en judici..., més val que els jutjats hi diguin el que troben,
no ho troba? Esperem els jutjats, però està en judici, eh?, li
record que està en judici.

I llavors em parla de fotos, que si fotos de sobrassada, que
si fotos de no sé què, i tal i qual, i que ustedes se hacen las
mismas fotos. No, nooo!, ni prop fer-s’hi. El primer que vaig
trobar quan vaig arribat al Consolat de la Mar, dins el meu
despatx no vaig trobar res, pareixia que havia passat una
gelada, res absolutament, ni tan sols..., encara esper que el
president anterior em passi els papers o em digui bon dia, no,
va fugir com..., bé, va fugir corrents, no va parlar amb mi, però
sí que dins un dels despatxos trobàrem em pareix que eren
quatre o cinc capses de fotos, de fotos del Sr. Matas,
d’aquestes que quan anava a fira es feia la foto amb no sé qui
i llavors li enviaven amb un cotxe  oficial; és a dir, el Sr. Matas
es passejava, anava donant la mà a tota la gent de les paradetes
i saludava a mitja generació, que fins i tot hi va haver gent que
proposava que tenguéssim el dret fonamental de poder passejar
a una fira sense que el Sr. Matas s’aferràs..., és a dir, en aquells
moments feien una foto a cada un i, clar, llavors des del
Consolat enviaven un cotxe  oficial enviaven un cotxe oficial i
li duien la foto a domicili. D’aquestes fotos, nosaltres no en
feim, aquestes les he retirades totes. Home!, que sortim qualque
pic pels diaris jo crec que tampoc no hi ha cap mal, mengi
sobrassada o no mengi sobrassada el Sr. Sampol, també té dret
a sortir pels diaris, però aquestes que costaven doblers del
pressupost de la comunitat autònoma i que eren una
propaganda..., jo no la jutjaré més, aquestes les hem retirades,
no n’enviam, ja, a domicili així com es feia. Per tant no em tregui
els temes de fotos perquè crec que en aquest tema tampoc no
està molt fort.

Llavors em diu tot allò relacionat amb les campanyes, si la
del transport públic i tal, i si férem una campanya per dir que ho
havíem fet molt bé durant el primer any. Home!, jo record encara
aquella campanya que varen treure vostès que deia que
l’institut de Marratxí ja estava fet i nosaltres encara el feim. O
aquella campanya que deia que el tren ja arribava a Sa Pobla i
encara hi ha d’arribar. No recorda aquesta campanya?, ni del
que va costar? D’aquestes no se’n recorda, vostè, perquè en
relació al tren de Sa Pobla, que vostè em parla del tren de Sa
Pobla i que troba que això s’allarga molt, home!, no li hauria
d’haver de recordar que vàrem haver d’aixecar tota la via que va
servir per fer la inauguració, que perquè el Sr. Matas se’n

pogués anar allà a fer una inauguració nosaltres llavors, quan
entràrem, vàrem haver d’aixecar tota una sèrie de via que no
servia i que només es va fer pel tema de la inauguració. És que
vostès  es fiquen dins unes escletxes que jo crec que no s’hi
haurien de ficar, perquè és que pareix que volen que els
maçolin; jo no ho entenc.

Ah, bé, allò dels consells insulars, que no hem fet pacte i tal.
Bé, miri, els  consells insulars ha estat una de les vegades que
jo he enviat a demanar el Partit Popular -varen venir el Sr. Matas
i el Sr. Huguet al Consolat de la Mar- per entregat la Llei de
consells  insulars i per dir que nosaltres estàvem disposats a
parlar-ne i tal. Si després les distintes negociacions han anat
més bé o més malament no ho sé; el que sí em consta és que el
darrer dia que hi va haver comissió, per part de les forces
progressistes es va posar damunt la taula la possibilitat
d’arribar a un gran acord, no sé qui em va dir que vostès havien
telefonat a Madrid, a Madrid varen dir que no, i no ha estat
possible. Així està la situació. Si no, quan pugi aquí m’expliqui
que és d’una altra manera. Així m’ho han contat a mi.

Hannover. 90 milions ens demanaven per anar a Hannover.
Nosaltres trobam que ja havíem fet molta propaganda i,
efectivament, hem decidit que no, que els gastaríem amb altres
coses. Vostès gastaren 1.000 milions a l’Expo de Sevilla i llavors
varen vendre tot el mobiliari aquell per una pesseta. Crec que hi
ha un poc de diferència entre nosaltres i vostès.

Ecotaxa. Idò miri, és vera que amb el tema..., vostè em diu
que amb de l’ecotaxa podem arribar a tota una sèrie d’acords,
si ens posam d’acord amb els objectius, si ens posam d’acord
en com ho hem de fer. Primer em diu que si ens posam d’acord
amb els objectius podem arribar a tota una sèrie d’acords.
Llavors, un tros més enfora, quan ja ha fet tres o quatre passes
més de camí, em diu: “Es un impuesto injusto y
discriminatorio”. Jo no m’aclaresc, o és injusto y
discriminatorio, o ens hem de posar d’acord amb els objectius.
Un dels únics objectius que jo record que vostès hagin posat
damunt la taula era tot el tema de la pagesia, que el va posar el
Sr. Matas, em pareix que era en el primer debat de la comunitat
que jo vaig tenir amb ell, i el tema de la pagesia l’hem inclòs
perquè efectivament creim que el tema de la pagesia hi ha de
ser. Per tant, mirin, hem començat a fer passes amb aquests
temes. A vostès els cridàrem al Consolat de la Mar, o a la
Conselleria d’Hisenda, a la Conselleria de Turisme, per tenir una
reunió i ens varen enviar una carta on deien que teníamos un
talante no sé què, per amunt i per avall, que toda la prensa ya
lo sabía y que vostès no venien perquè primer ho havíem
donat a la premsa que a vostès. Clar, i deien que per això
nosaltres érem suburbis, un talante no sé què, per amunt i per
avall. 

Jo no entenc res. Quan tenen les Directrius d’Ordenació del
Territori se’n van a Grècia i les presenten; se’n van a Madrid i
les presenten; criden tota la premsa a una roda de premsa i les
presenten; i llavors em criden a mi i me les presenten, però no
me les mostren, purament i simplement parlen amb mi, i jo, que
som d’una pasta superba, que som una mala persona i no sé
quantes  d’històries, hi vaig, m’assec i parl amb ells. Ells no
vénen perquè resulta que, l’ecotaxa, ja la tenia la premsa. 
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Aquesta és la diferència entre nosaltres i vostès, Sr.
González Ortea, aquesta és la diferència entre nosaltres i vostès.
Jo sí, que hi vaig ser, a una reunió amb el Sr. Matas després
que vostès les haguessin presentat a mitja humanitat, les
Directrius d’Ordenació del Territori, clar que hi vaig ser.
Aquesta és la diferència, i no vaig sortir del Consolat dient
pestes  del president de la comunitat autònoma; vaig dir que
creia que aquesta era una forma de començar un nou camí;
m’era igual si ho havien presentat a Grècia o ho havien
presentat a altres indrets, perquè jo creia que en un tema com
les Directrius d’Ordenació del Territori s’havia de fer un esforç
important per intentar consensuar-les. En canvi vostès ens
envien una carteta i ens diuen que no, que d’això no en volen
parlar. Sap per què?, perquè vostès no tenen posició política,
perquè vostès no tenen proposta política, perquè vostès no
tenen programa polític, i s’ha demostrat avui amb aquesta
intervenció. Fa pena, aquesta intervenció de vostè em perdoni
però fa pena. Això no és demostratiu del partit més gran
d’aquestes  illes. Bé, jo crec que en aquest moment vostès ja no
ho deuen ser.

Llavors em parla de la llengua blava. Miri, jo, des del
moment en què s’ha diagnosticat aquest tema, el Govern de les
Illes Balears s’ha posat a actuar i sense cap dubte ni un el
Govern també ha dit que treurà fórmules, perquè no ho ha de fer
el Govern tot sol, vostè sap que el Govern haurà de liderar
aquest tema, però hi ha la Comissió Europea i, per tant, també
l’Estat, que l’Estat..., però vaja, l’Estat també, per tal de poder
donar aquestes ajudes. Jo el que crec és que amb  un tema tan
conflictiu com aquest, amb un tema tan catastròfic per tant gent
de la pagesia, no haurien de començar a fer politiqueta, no
haurien de començar a fer una altra vegada a fer politiqueta,
eh?, ens convendria que ens possàssim d’acord i ens
possàssim a fer feina tots junts perquè això tengués una
solució, però no hauríem de tornar a començar a fer politiqueta,
perquè crec que el tema és suficientment seriós per als pagesos
perquè en lloc de discutir tant ens posem a donar-los les
solucions, i això és el que fa la Conselleria d’Agricultura. Per
tant, alerta amb aquests temes com perquè vostès ens
comencin a embrutar-lo.

Llavors em diu que, bé, que anem a Madrid i que si anam a
Madrid ja està, estarà tot arreglat, no importarà posar l’ecotaxa.
Com a mínim em permeti que jo tengui els meus dubtes. Quan
hi anam no ens arreglen les coses tan aviat, ens fan passar un
poc més de pena; no crec que això vagi per aquí.

En relació al tema de l’aigua. Arrogancia, no sé què
estúpido, no sé quantes coses ha dit vostè. Miri, en el tema de
l’aigua hi va haver una problemàtica greu de sequera en
aquesta comunitat autònoma, sobretot a la badia de Palma,
aquest estiu. Al Govern de les Illes Balears li ha costat 3.000
milions de pessetes que no hi hagués problemes, sobretot que
no es tregués més aigua de la zona d’Alaró, Sencelles, Sa
Pobla, de totes aquestes zones, que era la proposta que ens feia
Emaya, el Partit Popular ve aquí a dir que no es tregui aigua de
la zona de la pagesia perquè respectem els pagesos, i llavors ve
el PP de Ciutat i ens demana que la treguem d’aquestes zones,
bé idò, per no treure-la d’aquestes zones, perquè nosaltres
també creim que els aqüífers del centre de l’illa són

importantíssims, per no treure-la d’aquestes zones nosaltres
actuam i posam 3.000 milions damunt la taula per fer
dessaladores i, al mateix temps, demanam al ministeri que faci la
setena línia, i la setena línia ens arriba més tard que una gran
part de les dessaladores. Per tant, de cada quatre pessetes que
han posat aquest estiu per solucionar el problema de l’aigua,
tres la comunitat autònoma, una el Govern de l’Estat; el potent
govern de l’Estat una, tres els ciutadans i les ciutadanes
d’aquestes illes perquè no hi hagués problemes d’aigua. 

Per tant no m’expliquin el tema d’aigua com ha anat.
Sobretot no m’expliquin això de si nosaltres volíem o deixàvem
de voler dessaladores, perquè des d’Emaya a finals del 99 es
deia que no es faria falta..., o a principis del 99 es deia que no
faria ni falta la dessaladora que hi havia. Ens ho deia al Govern;
llavors resulta que va fer falta de tot, no només feia falta això
sinó que feia falta que xuclassin tota l’aigua dels aqüífers del
centre de Mallorca, cosa per la qual, com se suposa, nosaltres
ja no vàrem passar.

Llavors em diu el tema de les dessaladores mòbils i a veure,
tot el tema de l’aigua, com el solucionaré. Vostè va enrere
perquè vostè ve aquí i diu: “Escuche, ustedes tienen que
acogerse a...”, a això, a la proposta que fa el ministre de Medi
Ambient que és fer quatre dessaladores, a Inca, Palma,
Ciutadella i la d’Eivissa. No... Perdoni, perdoni, a Alcúdia.
Aqueixa vegada no ha funcionat el teléfon de Madrid, perquè
ja s’ha reunit la comissió mixta ministeri i Govern de les Illes
Balears, ja ha estat analitzat tot el tema, encara no hi ha una
proposta concreta, però pareix que hi ha una coincidència molt
important que les zones més necessàries són la zona d’Alcúdia
i la zona sobretot de la platja de Palma, però que les altres zones
pareix que no són tan importants, perquè a la zona de Ciutadella
el que proposen els mateixos responsables de l’Estat és la
diversificació dels distints pous que hi ha i, per tant, que
s’uneixin uns amb els altres; i a la zona d’Eivissa, com a
actuació prioritària, el que es demana és que la de Sant Antoni,
que tenim no sé quants de motors allà que no funcionen...,
perquè dessaladores a segons quins llocs ens en sobren,
dessadores  a segons quins llocs, Sr. González Ortea, ens en
sobren; per tant, fer la canonada d’aquesta dessaladora fins la
zona d’Eivissa i que s’empri aquesta aigua. 

Per tant, això del protocolo vostè el teléfon darrerament no
ha funcionat i no està al dia. Aquesta és la situació, pareix que
hi ha moltes possibilitats que a finals d’aquest mes, principis
del mes que ve ens poguéssim ja seure per arribar a un acord
amb aquest protocol, i per tant amb el tema de l’aigua pareix
que les coses poden anar bé.

Amb el mateix ímpetu i amb el mateix coratge que jo
denunciaré totes les situacions que jo cregui que l’Estat està
faltant a la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb el
mateix coratge cada vegada que arribem a un acord també ho
diré ben fort, i abans de parlar amb vostès ja ho havia dit. Miri,
efectivament, estam arribant a acords en les negociacions amb
el ministre de Medi Ambient per tal de poder firmar aquest
protocol, i el ministre de Medi Ambient ens ha promès fer una
esmena al pressupost per tal que per a l’any que ve es pugui fer
tota una sèrie d’inversions perquè no tenguem problemes. Si es
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compleixen totes aquestes qüestions, no passi pena que jo seré
el primer que públicament donaré l’enhorabona al ministre de
Medi Ambient, perquè això solucionarà problemes a molts de
ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes, que en aquests
moments en tenen, i no em cau cap..., no tenc cap problema per
fer això, cap problema ni un. Ara, al mateix temps que faig això
no passi pena que cridaré tot el que faci falta cada vegada que
em trepitgin.

Gasoducte. En el tema del gasoducte vostè surt aquí dalt i
diu que nosaltres hem canviat d’opinió. Però Sr. González
Ortea, i pareix que vostè no era en aquest món, abans que
nosaltres arribàssim, pareix que ha arribat a aquest món amb
nosaltres, quan nosaltres hem arribat al pacte de progrés, pareix
que vostè era a una altra comunitat autònoma, que no era aquí.
Vostè recorda quantes vegades han canviat vostès? Quantes
vegades ha canviat el Partit Popular en relació al tema del
gasoducte i en relació al tema del Pla energètic? Quantes? Quin
temps fa que discutim en aquesta comunitat autònoma el tema
de l’energia i que és necessari fer un pla energètic?, quants
d’anys duim parlant del Pla energètic? Com que vostè ara, en
aquests  moments..., vostè troba que nosaltres hem de sofrir que
en aquests  moments, després d’un any després d’haver entrat
nosaltres, haver fet un pla i haver triat una opció, hem
d’aguantar aquí que nosaltres hem perdut un any i ens hem
retardat no sé quants de temps, quan fa deu o onze anys que en
aquesta comunitat es parla de fer un pla energètic? A vostè li
sembla just això?, que vostè tengui la cara de pujar aquí dalt
després d’onze anys de manejar la perdiu i venir aquí i ara dir-
nos a nosaltres que nosaltres hem perdut un any? Home!, jo
crec que és molt gros, això, eh?, crec que és molt gros, crec que
s’ho hauria de fer mirar.

Llavors em diu tot el tema de carreteres; el tema de
carreteres, que si ho hem fet molt malament, que si no hem fet
res, no hem fet cap tipus de projecte. Jo ja li he dit quin era el
meu posicionament en el tema de carreteres. Miri, entre vostès,
que firmaren un conveni de carreteres fora tenir pla de
carreteres ni tenir projectes, i entre que nosaltres ens n’anam al
99 a parlar amb la comissió mixta i ens diuen que sí, que
efectivament podrem triar nosaltres les carreteres, i surt el Sr.
Arias Salgado, que ara ja l’han passat a Continente i Pryca,
però que abans era ministre de Foment, i ens diu al Senat, en
resposta a un senador de les Illes Balears, li diu que ara
desdoblaments en lloc de fer autopistes ell no considera que
això sigui canviar la naturalesa i que, per tant, aquest és un
tema que es podrà arreglar, després de tot això i que nosaltres
canviem tot el Pla de carreteres per fer els desdoblaments i, per
tant, per empènyer la nostra fórmula de fer carreteres, arribem
al setembre del 2000, des del 99 fins al 2000, perquè abans no
vàrem poder anar a Madrid perquè estaven en eleccions,
perquè llavors feren les eleccions, i perquè llavors el que hi
havia no manava perquè havien de canviar el ministre, i fins al
setembre no ens donen hora per anar a parlar amb ells. Ens
n’anam al Sr. Cascos i el Sr. Cascos diu que no, que si canviam
això tendrem problemes; després d’un any. A vostè li pareix
normal, això?

La veritat és que no va dir un no tan fort com deia la nota,
perquè llavors em varen dir que la nota s’havia gestionat a
través del Partit Popular d’aquí. Jo no ho crec, no crec que
vostès siguin capaços de fer aquestes coses, però...

(Rialles)

...però sí que vull dir que no va ser tan fort el Sr. Cascos, i
el Sr. Cascos va dir que bé, que ell creia que no s’havia de
modificar però que, bé, que estava obert a parlar-ne, i jo crec
que aquest parlar-ne hauríem de mirar a veure si ho solucionam.

Si vostès ens diuen un dia quin tipus de carreteres farien,
que ens donin la seva idea i que nosaltres ho tenguem clar, i
que nosaltres -jo què sé- que la puguem analitzar i ens
poguéssim posar d’acord, seria bo que tots els distints grups
polítics anàssim a Madrid i diguéssim: "Escolta, Cascos, no ens
facis això", firmar-nos el tema, jo crec que això seria important
i en canvi crec que aquí estam perdent moltes de energies en un
tema que és molt important i jo crec que no hauríem de perdre
tantes  d'energies, hauríem de veure si donam definitivament
solució a un tema tan important com aquest. Hem de tenir en
compte que les carreteres que fan aquí amb el conveni, no és
que siguin carreteres d'interès general o carreteres de l'Estat,
nosaltres aquí només tenim la de l'aeroport, aquest conveni és
un ajuda igual que si fos de règim especial, i per tant, ens estan
ajudant en les nostres carreteres i per tant, les nostres
carreteres que ens les deixin triar. Aquesta és un poc la
situació, i jo crec que, en prova d'això, vostès defineixin
exactament què pensen d'aquest tema i estam disposats a
parlar-ne, però al que no estam disposats és que empenyem en
aquesta comunitat autònoma un altre model de creixement, i ara
resulti, perquè el Sr. Cascos s'hagi aixecat un dia malament
hàgim de fer autopistes, jo crec que no, i a més el tema del
desdoblament no és una cosa nova, Sr. González Ortea, vostè
em parla del desdoblament i tal, " ya verán", quan ho sàpiguen
què és un desdoblament, i vostè ho sap bé què és un
desdoblament, vostè és el rei dels desdoblaments, vostè ho sap
bé què és un desdoblament, Son Ferriol, estava dins el conveni,
això del desdoblaments no és una cosa..., perquè jo no sé si
vostès ho saben, senyors diputats i diputades, això del
desdoblament figurava al conveni, n'hi havia, Son Ferriol era un
desdoblament, a la Universitat era un desdoblament, per tant,
no és que fiquem una cosa nova dins el conveni que no existís,
ja n'hi havia de desdoblaments dins el conveni, ho tenien clar
els de Madrid que se'n podien fer de desdoblaments, no estam
parlant d'una cosa nova, estam parlant d'una cosa que existeix.

Llavors em parla de carreteres, que nosaltres som culpables
de sé quantes de coses de no haver fet i que no se solucioni el
tema, fins i tot, miri en tema de carreteres l'altre dia en varen
sortir uns devers Llucmajor que ens donaven la culpa a
nosaltres de la carretera de Llucmajor, vostè se'n recorda Sr.
González Ortea qui la va fer aquesta carretera? Jo no, jo no la
vaig fer aquesta carretera, la va fer el Partit Popular i una
setmana després que s'hagués inaugurada ja hi va haver un
accident mortal, perquè això és mitja carretera, per tant no em
digui en temes de carreteres..., igual que la rotonda de Búger-
Campanet, setze anys de Partit Popular fora rotonda, no sé
quants  de morts, per tant, si hem de parlar de temes de
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carreteres i en volem parlar en profunditat, parlem-ne de temes
de carreteres i no em digui que hem perdut o hem deixat de
perdre 56.000 milions de pessetes, que nosaltres no hem perdut
res absolutament i encara no hi ha res oficial que digui que
nosaltres hem perdut res i que com se suposa farem tot el
possible per no perdre-ho, però triarem les carreteres nosaltres,
això no ho dubti.

Llavors em parla del tren d'Inca-sa Pobla, que ens torbam,
ja li he contestat, llavors em diu de les pensions, la llei de
drogues, l'Institut de la dona. Pensions i llei de drogues, em diu
incompliments que hem fet i tal..., bé, miri, pensions no
contributives, efectivament, nosaltres l'any passat vàrem
aprovar una ajuda a tots aquests pensionistes de pensions no
contributives, que a més era un any molt especial perquè
havien perdut molt de poder adquisitiu en relació amb les seves
pensions, perquè l'Estat del Sr. Aznar no les havia pujat, llavors
quan hi va haver tota una sèrie de comunitats  autònomes que
varen apostar per aquest model, llavors varen fer que el Sr.
Aznar pujàs les pensions, per tant ja valia la pena aquest esforç
des de les distintes comunitats autònomes, i sé cert que tota
aquesta gent ens ho agrairà. Nosaltres vàrem emprar una
fórmula perquè vostès ens varen anunciar plets en relació amb
aquest tema i vàrem adoptar una fórmula jurídica per tal de
poder solucionar aquesta papereta, en aquest moment ens
diuen que repetir aquesta fórmula pot tenir problemes, per això
des de Benestar Social miren de veure de quina manera podem
donar solucions a totes aquestes qüestions, veure quines són
les fórmules i les iniciatives que podem emprar perquè realment
hi puguin arribar uns doblers a aquesta gent que té molt difícil
arribar a final de mes. Però vull recordar una cosa, qui va dir
que recorreria i ha recorregut totes aquestes coses són vostès,
això que quedi clar, que quedi al Diari de Sessions, vostès són
els  que han estat en contra que el Govern de les Illes Balears
ajudi aquesta gent que no pot arribar a final de mes, això que
quedi clar aquí. 

(Se sent que algú diu: “¡Venga, hombre!”)

No hi ha res d'hombre. 

Llavors em parla de l'Institut de la dona, de si les dones, de
si nosaltres no hem fet res per les dones i tal, s'ha creat l'Institut
de la dona, hi haurà un pressupost bastant important de cara a
l'any que ve, ho podrem comparar amb l'esforç que feien vostès
en aquest tema. I llavors s'atreveix a parlar-me d'habitatges de
protecció oficial i vostè ho confon tot, vostè ho confon tot, que
això de zero, això  de zero, em sembla que és una pedrada que
vostè ha aferrat aquí, és una pedrada que no s'aguanta enlloc,
allà on hi ha problemes en el règim de protecció oficial, no és en
el règim especial, Sr. González Ortea, és en el règim general allà
on hi ha problemes, sí, sí, no, no importa em capetgi, és a dir,
l'any 2000 s'acaben prop de 400 i busques d'habitatges i per
tant, no, no em capetgi, miri, quan nosaltres agafàrem el Govern
de la comunitat autònoma, vostès eren a un nivell de
compliment del pla estatal del 4%, en aquest moment estam
prop d'un 60% de compliment del pla estatal, només Ceuta i
Melilla ens anava darrera, a més, ja no li cont tot el tema de
rehabilitació perquè és veritat que molta obra nova l'hem
passada cap a rehabilitació i en aquests moments estam fent

feina en temes de rehabilitació d'acord amb el pla estatal i ja no
li cont el decret d'Aris que havia tret teranyines dins un calaix,
que vostès l'aprovaren i no l'aplicaren, vostès no en feren ni un
d'Ari, en canvi nosaltres en aquest moments ja tenim cinc o sis
pobles on s'han trobat els aris i on es tiraran endavant totes
aquestes  rehabilitacions i jo ja ho vaig dir ahir, s'ha acabat la
nova construcció, s'ha acabat entre cometes, com se suposa,
ara vénen els moments de la rehabilitació.

Llavors em parla del tema de l'Insalud, que, bé, que en temes
de sanitat nosaltres també hem tengut problemes i tal... Jo li vull
recordar que en els temes de sanitat l'Estat, a la comunitat allà
on inverteix menys és a nosaltres, no ho he de dir això,
tampoc?, no ho he de dir?, on inverteix menys l'Estat a nivell de
comunitats autònomes és a les Illes Balears, i els hospitals per
posar-los en marxa s'allarguen i no em facin parlar del show que
armaren amb el tema de l'hospital d'Inca, no em facin parlar del
show que armaren amb el tema de l’hospital d’Inca, perquè
nosaltres no posàvem 250 milions de pessetes, que ara tenim
els 250 milions de pessetes i vostès no tenen la capacitat per
gastar-los, no hi ha manera de gastar-los els de l'Insalud, als 250
milions de pessetes, i em sembla que encara no tenim tots els
solars, em sembla que encara no tenim tots els solars, és més,
li diré, sap què ha posat el Govern de l'Estat per a l'hospital
d'Inca l'any que ve?, sabeu què ha posat?, 75 milions de
pessetes. Ara resultarà que nosaltres haurem posat més, ara
resultarà que la comunitat autònoma de les Illes Balears haurà
posat més doblers per a l'hospital d'Inca que l'Estat, l'Estat té
previst per a l'any que ve 75 milions de pessetes, a no ser que
ho arreglin amb una esmena, però de moment té previst 75
milions de pessetes, això és el que hi ha previst als pressuposts
de l'Estat, se'n recorden vostès les històries que muntaren
perquè el Govern no volia posar els 250 milions perquè
demanava una cosa justa, el Govern demanava que, qui tocava
pagar tot l'hospital era l'Estat, perquè nosaltres no tenim les
transferències, i varen dir que ho posarien, que no returarien
res, però que en el moment de parlar de transferències ho
posarien damunt la taula, això és el que hem dit nosaltres,
nosaltres no hem aturat res nosaltres, i ara totes aquelles
presses  i aquella força i aquell pit que duia l'Estat, i resulta que
per a l'any 2001 ens trobam amb 75 milions de pessetes, fa
rialles, fa rialles, aquella famosa propaganda que sortia a Inca
no sé com es complirà.

Bé, llavors vostè m'ha parlat de Pla de salut, de modificació
del Pla de la sida, modificació del Pla de salut mental, de
l'hospital de Formentera, és veritat que hi ha molts de plans, hi
ha molts distints temes que sense cap dubte ni un són
importants i que a molts d'ells s'hi fa feina, jo supòs que ben
aviat es podran presentar, però bé jo també li podria dir que
durant tot aquest temps hem presentat la modificació del Pla de
residus de Mallorca, a Eivissa està llest, a de Menorca també
està llest i s'ha de parlar amb el Consell Insular que hem
presentat el Pla energètic, és a dir, que s'han fet tota una sèrie
de plans, nosaltres no ho farem tot en un any, tot en un any
serà un poc mal de fer i segurament també hi haurà coses que
es retardaran i si es retarden, jo sortiré aquí i diré que s'han
retardat. En relació a l'hospital de Formentera, vostè m'ha sentit
que jo avui ja parlava amb el representant de la COP de
Formentera i li deia que la comissió mixta està a punt de treure
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unes conclusions i em sembla que és dia 26 d'octubre que hi ha
una reunió a Madrid entre la Conselleria de Sanitat i el ministeri
i aquest tema es durà per part de la Conselleria de Sanitat
perquè es pugui parlar, no hem quedat mans aplegades en
aquesta qüestió, estam fent feina i estam a veure si ho podem
solucionar. 

"Instigadores de huelgas" , llavors ha dit, bé el menjar el pa
i sobrassada del Sr. Sampol no ho compararia per a res a
l'entrada que va tenir segons qui a l'Ajuntament de Son Servera,
jo no ho compararia, jo no compararia una cosa amb l’altra, hi
ha un poc de diferència, hi ha un poc de diferència.

Llavors em parla del model audiovisual, "si harán una
televisión un mes y medio antes de las elecciones y tal y
cual..." , no importarà, no passi pena, no ens farà falta això de
fer aquesta “deixona”, miri, li demanaria que fes un esforç
perquè per aquest camí no donarem moltes de solucions als
problemes que tenim, per tant, li demanaria que faci les cridades
que hagi de fer, parli-ho amb el que ho hagi de parlar, però que
facin un esforç perquè les relacions fossin d'una altra manera,
que cada vegada que els allargam la mà no ens aferrin una
mossegada, no ens aferrin una mossegada, perquè arribarà un
moment en què no l'allargarem a la mà, arribarà un moment en
què fins i tot la persona que té més seny del món no l'allarga a
la mà, si cada vegada que l'allarga el mosseguen. 

Per tant, si vostès són capaços de donar una volta a aquest
tema i si la sensibilitat més negociadora del Partit Popular és
capaç d’implantar les seves posicions, estic convençut que hi
ha molts d'aquests temes on hi trobarem solucions i estic
convençut que ens podrem asseure i que si ens asseim, això
serà beneficiós per als ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears. Si vostès segueixen per aquest camí, serà molt difícil
poder arribar a acords, i la veritat, és una pena, perquè vostès
encara crec que representen molta de gent d'aquest país.

Gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President del Govern. En torn de rèplica,
el Sr. José Maria González Ortea, en nom del Grup Popular té la
paraula per 10 minuts.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Esos dos tornillos que hay aquí, me
imagino que no los ha dejado el Sr. Antich.

Si tiene toda la razón usted y tiene todo el tiempo, que la
razón no se la doy, pero el tiempo es evidente, después de toda
esta ópera bufa a la que hemos asistido hoy, horas y horas y
horas, en la que ha discutido usted con su gobierno, ha
debatido la acción política del gobierno con su gobierno, cosa
de la que sinceramente debía usted de avergonzarse, porque
hablar de talante y empezar por hacer eso ya es penoso, pero es
que además sale usted aquí y se enfada, no sé por qué enfada

tanto, tiene usted todo el tiempo del mundo, pero claro, forma
parte de la ópera bufa esta, forma parte de una escenificación
de teatro, que mire usted, le puede ir bien para quizá para un
debate de esto, pero éste no es el camino. 

Sr. Antich, aquí no venimos a discutir de otros gobiernos,
de gobiernos pasados, aquí estamos discutiendo la acción
política de este gobierno durante los últimos quince meses, eso
es exactamente lo que estamos discutiendo, no estamos
discutiendo nada más, por consiguiente cíñase usted a
contestarme a lo que ha pasado durante esos meses que yo le
pongo aquí de manifiesto.

Usted me dice que si el Partido Popular o los gobiernos del
Partido Popular aquí o en Madrid, porque mete usted en el saco
a todo el mundo, que si hacen no sé qué, y que si hacen fiesta
cuando condenan a uno, no sé cómo me habla usted de fiestas
cuando condenan a alguien, ¿se acuerda del Sr. Barrionuevo y
de Vera?, ¿usted fue a las fiestas aquellas que organizaban en
la cárcel, en la entrada? Pero mire usted, no es para eso que
venimos a hablar, ¿está de acuerdo conmigo, verdad? ¿Verdad
que no es para eso que venimos a hablar? Que usted no me
hable de fiestas del PP, ni yo le voy a hablar de fiestas del
PSOE, no es para eso, es para hablar de la acción política del
Gobierno durante estos meses. 

La oposición no da el nivel, ya le dije antes que se plagiaba
usted a sí mismo, yo ya contaba con ello, ya contaba con ello
porque ya lo dijo el año pasado, y además al Sr. Matas, que por
cierto menos mal que ahora está usted poniéndose de acuerdo
con el ministro de Medio Ambiente, menos mal, porque si llega
usted a tener algún contencioso con él, no sé qué hubiera sido
esto hoy, una permanente retahíla de insultos y de
descalificaciones del Sr. Matas, pero mire, le decía usted el año
pasado, en los días estos, 9, 10 y 11 de noviembre, lo tengo
aquí, "Sr. Matas, jo estic preocupat, perquè aquest govern que
té molta d'il·lusió i moltes ganes de tirar aquesta comunitat
endavant, té una cama fluixa, i la cama fluixa és l'oposició, li
hem donat cent dies perquè vostè, Sr. Matas, agafàs el paper,
i no hi ha manera". Ya le decía usted esto en términos de ópera
bufa, a todo esto el Sr. Matas, supongo que no se acuerda,
pero todavía se está riendo de lo que le decía usted, todavía se
está riendo, y ese grupo tres meses después de que a usted le
diera tanta pena la oposición, lo mismo que ahora que empieza
por decirme la pena que le da, tres meses después le dio a usted
un vapuleo en las elecciones impresionante, que eso sí que es
una encuesta. 

(Aplaudiments)

Eso es una encuesta, Sr. Antich, 55% de los votos en esta
comunidad, nunca el PSOE por cierto, tuvo tan pocos. Batió
usted su propio récord, porque ya en junio del año 99 ya había
puesto usted el listón bajo, pero aún lo bajó más. Tres meses
después que le  diéramos tanta pena, así que podemos empezar
a ponernos tranquilos porque le seguimos dando pena al Sr.
Antich. La oposición no da el nivel.
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Comisiones de investigación, pantomimas, Sr. Antich, miré
usted, la única que se puso en marcha, porque usted dice que
la de Ibatur ya está en marcha, ¡qué va!, pero si se arrastran y
la arrastran porque no les interesa, ni la de Ibatur, ni la de
Aubarca, ni la d’es Verger, ni nada, la de Formentera que era la
que a ustedes más les preocupaba, ya la han puesto en marcha,
ésa sí, ¿y sabe usted lo que ha pasado?, pues le diré, que se
han presentado petición de documentación y de
comparecencias, y sabe usted de la documentación que pidió
el representante del PP y de las comparecencias que pidió el
representante del PP a la comisión de investigación de
Formentera, ¿sabe usted cuántas se aceptaron por la mayoría de
progreso? Cero, ni una, Sr. Antich, ni una, eso es tratar bien a
la oposición, eso es, hombre, eso es otra forma de gobernar.

Entrar en las juntas rectores, mire, a mí que me llamen
mentiroso no me gusta, porque llevo aquí muchos años y me he
podido equivocar a veces y he podido cometer errores, pero
nunca mentiras, no me gusta, no es mi estilo político. Sr.
Antich, acta de la sesión de la Junta rectora del parc natural de
Mondragó, número 11, carácter ordinario, fecha, 4 de marzo de
1999, ¿quién gobernaba, Sr. Antich?, 4 de marzo de 1999, el
progreso era entonces real, pero todavía no habían subido al
coche azul. Punto quinto, incremento del número de
propietarios de la Junta, el señor de los terrenos propone, se
discute, finalmente, “así pues, el vicepresidente apela al voto de
la Junta, resultando que se aprueba, sin votos en contra, que el
número de los representantes de los propietarios en la Junta
rectora del parque natural de Mondragó sea de cuatro”, los que
ahora quieren ustedes, no han aumentado ni uno, lo único que
han hecho es cumplir con esta acta.

(Aldarull a la sala)

Sr. Antich, una vez más miente usted.

EL SR. PRESIDENT:

Jo els agrairia que no colpejassin els escons, si volen
aplaudir, aplaudeixin.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Pensiones, ¿sabe usted lo que no hacemos con las
pensiones, nosotros?, demagogia, lo que no hacemos es
engañar a los ciudadanos en general con muy pocos recursos
económicos que le están escuchando aquí y creen que usted
realmente les va a dar la pensión igualada al salario mínimo
interprofesional, y lo que nosotros hacemos no es negársela, es
advertir que eso no es posible, y que usted les engaña.

Proposiciones no de ley. Mire, mire usted, la última, la
última porque me he indignado. He leído en el periódico, ha
salido, el otro día, “El Govern pone en marcha el punt de
trobada, esta iniciativa facilitará el régimen de visitas entre
hijos y padres separados”, toda la prensa local, “El Govern
pone en marcha el punt de trobada”, fíjese usted, 27 de
septiembre del 99, proposición no de ley presentada en esta
cámara por el PP, “creació del punt d’encontre”, eso sí, lo
nuestro era “el punt d’encontre”, el Gobierno lo ha cambiado,

es “el punt de trobada”, es exactamente lo mismo, lo votaron
en contra, nos lo rechazaron, y ahora cogen ustedes y ... Eso es
lo que hacen ustedes, claro que aprueban proposiciones no de
ley, las convierten ustedes en realizaciones suyas, nuestras
proposiciones, proposiciones constructivas.

(Aldarull a la sala)

Que yo soy contrario a las autopistas, no sé en qué radio lo
ha oído usted, no soy contrario a las autopistas, pero cómo
voy a serlo, por favor, no me diga usted, porque eso ya, eso ya
es el colmo. Que me diga usted que yo soy contrario a las
autopistas, no, Sr. Antich, dígame usted, que es tan contrario
a las autopistas, cuál de las que hay construidas aquí, porque
usted dice que las autopistas, decía ayer, lo tengo por ahí, en
el discurso, más o menos, casi textualmente decía usted que las
autopistas  son una buena solución de carretera, pero para el
continente, que en las Islas, las autopistas no son buenas,
¿cuál de las que hay construidas cerraría usted, Sr. Antich?,
dígame, la de Inca, la de Palmanova, la vía de cintura de Palma,
¿cuál de ellas cerraría usted?, ¿cuál de ellas se atreve usted a
cerrar? Todas tienen otra carretera auxiliar que puede usted
desdoblar, y, por cierto, no me hable de desdoblamientos, pero
¿qué quiere, picarme, para ver si yo aquí pierdo el poco tiempo
que tengo tratando de explicarle a usted lo que es un
desdoblamiento, Sr. Antich?, ¿qué cree que se lo voy a contar?,
por favor, vaya usted a la escuela de Caminos, si lo quiere
saber, yo ya fui hace muchos años.

(Aldarull a la sala)

Victimismo y pacto con Madrid. Usted no, usted aquí sí
pone voz de cordero degollado, de con cordero no con llengua
blava, de cordero degollado, pone usted voz, “nosotros
siempre pactaremos con Madrid, porque nosotros con Madrid,
pactaremos con Madrid”, usted es elegido hoy secretario
general del partido y dice que propondrá al PP un pacto de
estado para que nunca jamás prevalecieran los intereses
partidistas por encima de los intereses de la comunidad,
mañana se va usted a un conocido club de un diario local que
titula su intervención de la siguiente manera, “Antich acusa al
Gobierno central de ingerencia y chantaje político a Balears”, ...

(Aldarull a la sala)

Eso es un pacto, eso es un hombre con ganas de pactar y
con diálogo, eso es el diálogo.

Hannover, Sr. Antich, lo de Hannover es dramático. “El jefe
del ejecutivo balear -dice aquí una nota, lo tengo de la agencia,
salió en casi toda la prensa- Francesc Antich -incluso en la
nacional, ahí le perdieron a usted, usted no contaba con que
iba a salir en la prensa nacional- justificó hoy la ausencia del
Gobierno en la exposición universal de Hannover, Alemania,
por el excesivo coste que suponía una semana de presencia en
la feria, el presupuesto, de cerca de 100 millones de pesetas
para estar presentes durante una semana en la feria que
planteaban los responsables de la  exposición, nos pareció que
era excesivo para tan poco tiempo”. Son sus palabras. Pero
claro, salió en la prensa nacional, y entonces, la sociedad
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estatal Hannover 2000, SA, claro se cabreó, y hay un
comunicado que dice, el comunicado es impresionante, dice:
“Ante las informaciones aparecidas en Baleares en las que el
presidente de esta comunidad, Francesc Antich i Oliver,
justificaba su ausencia en el pabellón de España en la
exposición universal de Hannover, por la supuesta exigencia de
100 millones de pesetas por participar en la misma, la sociedad
estatal Hannover 2000 quiere puntualizar lo siguiente: Primero,
-es muy largo, pero sólo leo la primera línea- es absolutamente
falso que tal petición de haya realizado”.

(Aldarull a la sala)

Lo demás lo explica después, es gratis, han ido
comunidades gratis. Pero no acaba aquí la cosa, no. Hombre, la
cosa había que arreglarla, y entonces, aquí tengo la prensa del
día siguiente, claro, le fueron a preguntar, “oiga, presidente,
usted dijo que 100 millones de pesetas, y esos tíos dicen que
no cobran un duro, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?”. “El Govern
reconoció ayer que la organización de la Expo de Hannover no
pidió una cantidad explícita al Govern por su participación en
este evento”, etc., etc., continúa la noticia y acaba: “La
Conselleria de Presidencia del ejecutivo autonómico puntualizó
que para que la presencia de la comunidad se prolongara
durante una semana en la Expo de Hannover era necesario
cubrir una serie de actuaciones -ahí están los 100 millones-,
como ball de bot (rialles per part del diputat), orquestas o
muestras gastronómicas”. 100 kilos en ball de bot, orquestas
y muestras gastronómicas. Así pensaba el presidente Antich
que iba a gastar 100 millones. Por eso nos hemos quedado sin
estar presentes en la Expo 2000 de Hannover, de nuestro primer
mercado turístico. Sr. Conseller de Turismo, ¡qué pena!

Planes, mire usted, planes, un conocido diario, también de
ámbito estatal y desde luego poco sospechoso de ser amigo del
PP, dice “plan de acción 2000-2003", es un artículo dedicado al
gobierno de progreso, dice, “Antich reconoce que no puede
enfrentarse a la mitad de la población que no le votó ni
convertirse en un quijote en combate permanente contra
grandes sectores de intereses conservadores. El emergente
líder balear medita desde las esencias e ideas expresadas en el
denomina Plan de acción 2000-2003 del Gobierno de las Islas
Baleares, un documento impulsado por su director de
comunicación, Jordi Bayona, que ha meditado y diseñado
Xavier Roig, el periodista barcelonés que fue director de
campaña de Pasqual Maragall”. Los planes de acción de este
gobierno, los planes de acción cuatrienales de este gobierno
los hacen los periodistas, no los hacen los economistas, ni los
ingenieros, ni los sociólogos, los hacen los periodistas.

Enfermedad de los corderos. Dice que no hay que hacer
politiquilla, no hay que hacer politiquilla, entonces, por qué
usted, ayer, en su discurso dice “sobre esta última
contingencia, la denominada epidèmia de la llengua blava, el
Govern ha reaccionat amb celeritat, de entrada, etc., y cuenta
lo de las vacunas que, por cierto todavía no han llegado y que,
por cierto, ya veremos, porque parece ser que hay 24 tipos de
virus, y ya veremos si le sirven o si se las tiene usted que
comer, a las vacunas, todo esto, ¿y me dice que nosotros

hacemos politiquilla?, es usted que lo trae aquí como la gran
realización, su gran realización en agricultura.

Mire, en agricultura, usted ha hecho dos cosas nada más,
lo de la sequía, después de tener que cambiar al conseller por
otro, porque el que tenían no quería, y claro, cuando ya les
llegó el agua al cuello -aunque es un poco impropio esto del
agua al cuello en este caso, ¿no?, precisamente es lo que no
tenían, agua-, cuando pasó eso cambió usted al conseller, y
claro cambió de canción, cambió usted de talante, no hubo más
remedio, y eso hizo usted lo que no le quedó -insisto- más
remedio que hacer. Y ahora con esto de los corderos,
efectivamente, y yo le he dicho cuando le he hablado de esto
que contaría usted con nosotros, que contaría usted con
nosotros, pero no se me vaya usted a tirar aquí pegotes y
faroles, per favor, no me vaya usted a contar novelas de lo bien
que lo ha hecho el Gobierno en este caso, porque si lo hubiera
hecho tan bien, la enfermedad no hubiera tenido lugar ni
hubiera tenido entrada en esta comunidad.

Agua. Bueno, mire, lo del agua, es que lo del agua, es que
que usted me diga que también actuó con celeridad y premura,
y lo bien que lo hicieron, “Los Verdes exigen al Govern que
apoye su política de agua y advierten que necesita sus votos”,
“Los Verdes no quieren más desaladoras y UM no ve otra
solución”, “Antich insta a Los Verdes a arreglar sus problemas
en el partido”, “Declaraciones cruzadas entre Antich y Rosselló
crean nervios en el Gobierno”, “La gestión y la actitud de
Rosselló abren una fuerte crisis interna en el Gobierno”, van
pasando meses, yo lo paso muy rápido, pero van pasando
meses ... “Rosselló acusa a Antich de dejar solos a Los Verdes
y no impedir el desgaste”, “El presidente aplaza la decisión
sobre el agua y los alcaldes insisten en su urgencia”, mire, no
voy a continuar, es todo lo mismo. “Munar”, aquí Munar,
Munar no está, Munar ya le leyó lo que le interesaba esta
mañana y ya bastó.

(Rialles)

“Munar confía en que Antich ponga orden en su Govern
ante la crisis con Rosselló”, bueno, etc., etc., etc. Y la última
hoja, la última, ésa sí, es de 24 de marzo, menos mal, la primera
buena noticia del agua, “Cirer -Cirer, Cirer, Catalina Cirer, ¿eh?-
garantiza 7.000 toneladas diarias más de agua desde julio”, lo
primero que se puso en marcha con un poco de sentido común
en esta comunidad, la Administración central.

Sr. Antich, el agua, me cuenta usted lo que hicieron en el
agua y también la celeridad con que ustedes actuaron y lo bien
que ...

Gaseoducto. “Por lo que hace a la energía, se aprobará un
plan energético que garantizará”, etc., etc., “este gas natural
será transportado en barco y el plan fijará el emplazamiento de
la estación de descarga y de gasificación”, eso lo decía usted
el 23 de julio del año pasado, ¿qué me va a contar?, usted ha
cambiado, que los gobiernos anteriores cambiaron, que Madrid
cambió, que Bruselas cambió, que en Rusia también cambiaron,
se fue Yeltsin y que cayó el muro de Berlín, todo esto está muy
bien, per mientras tanto, usted, Sr. Antich, decía eso y ahora
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resulta que en esos quince meses, después de una parada para
ver qué hacían y dónde ponían la planta de regasificación
porque era un grave problema medioambiental, entonces va
usted y claro, dice, el problema medioambiental, al Sr. Zaplana,
al cual, por cierto, se hincharon a poner aquí a caldo en otras
ocasiones.

Me dice usted de la vivienda.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. González Ortea, ha d’anar acabant.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, sí, lo comprendo, Sr. Presidente, porque usted y yo que
somos liberales sabemos que el Reglamento es para todos, a
pesar de las cinco horas que ha tenido el Gobierno para
despacharse a gusto unos con otros, ¿no?

(Aplaudiments)

No, no, seré respetuoso, Sr. Presidente. Déme un minutito
nada más para acabar, porque hay otra cosa, el papelito, el
papelito está aquí, Plan de Vivienda 1998-2001, programa 2000,
viviendas de nueva construcción, vienen todas la comunidades
autónomas, si quiere, se lo dejo. Vivienda especial, Baleares, y
vienen Andalucía, Aragón, Asturias, Balears, Canarias.
Baleares, 0,00%, usted no se lo cree, bueno, ya le daré el
papelito y ya lo recuperaré.

Y, por cierto, no me hable usted de si sé qué son viviendas
especiales y viviendas de protección oficial de régimen general
y de régimen especial, antes que usted lo sé, eso, ...

(Remor de veus)

“El Govern pide al ministerio que el precio de la vivienda
protegida suba un 30% en Baleares”, la vivienda protegida
tiene que subir un 30%, y este documento que llevó su
conseller, fue uno de los papelitos que llevó cuando fue a ver
al Sr. Cascos, dice, es una modificación del Plan de vivienda, y
dice,  “La base de la modificación que presentan ustedes radica
en la disminución de manera drástica producida en la
promoción de viviendas protegidas en Baleares... -tal, tal, tal-
...y el incremento de solicitudes en esto. Por eso la modificación
viene por la necesidad de suprimir este tipo de viviendas”. Lo
estoy leyendo mal, lo debo confesar, porque no lo tenía en la
página adecuada y el presidente del Parlamento no me dará
tiempo.

Mire, de carreteras se la hecho cuando quiera. Cuando
quiera discutimos de carreteras, Sr. Antich. Yo quise hablar
poco de carreteras en deferencia con usted, pero cuando quiera
se la hecho, por supuesto. No, torero, no, ingeniero de
caminos; no es que sea torero...

(Rialles i aplaudiments)

Si fuera torero hablaría de otras cosas, Sra. Armengol, de
manera que no.

Llucmajor, y nosotros hicimos la travesía. Nosotros. Usted,
pregúntele a su conseller; tiene en un cajón el proyecto de
variante de Llucmajor, cinco quilómetros; autopista, eso sí, es
pecado, autopista, pero tiene en el cajón el proyecto, pero lo
tiene parado, se lo dejamos nosotros. De manera que...

Bien, Sr. Antich, el tiempo se me acaba y quiero ser
respetuoso con lo que el presidente me ha autorizado. Sr.
Antich, usted me viene a contar aquí películas y rondalles, más
bien rondalles, que las cuenta usted con gracia, se lo tengo
que decir, hay que admitir que tiene gracia para contar el tipo
de rondalla mallorquina y que tiene usted indiscutiblemente
esa ventaja sobre mi, pero mire usted, Sr. Antich, todos son
rondalles, lo que usted ha hecho son planes y cosas que no
conducen a nada, usted no nos ha presentado durante este
debate ninguna solución real de los problemas, ninguna de los
problemas importantes, de las cosillas de cada día..., pero de los
problemas importantes ni uno, Sr. Antich, ni uno nos ha
procurado usted, y usted, insisto, por eso le digo, porque
después  de quince meses la conclusión es que usted y su
gobierno no son de fiar, usted y su gobierno no inspiran
confianza, Sr. Antich.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Aplaudiments i aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González Ortea, en nom del Grup
Popular, que està feliç i satisfet, i l’aplaudeix com toca aplaudir
al seu líder.

El Sr. President del Govern té la paraula.

(Remor de veus)

Líder parlamentari, no siguin malpensats, senyors diputats.
Terminologia britànica; el líder és el Sr. González Ortea.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Miri, Sr.
González Ortea, jo, què vol que li digui? Vostè ha continuat
exactament amb el mateix discurs, amb el mateix poc nivell, és a
dir, parlant de quatre..., allò de Hannover, i quatre històries, i...
Jo no l’he sentit per exemple parlar gens d’educació. Què és,
que no els interessa, a vostès, això de l’educació? Aquest tema
que ahir va ocupar una part importantíssima del discurs, no li
he sentit dir ni dues paraules d’educació. Què és, que al Partit
Popular el tema de l’educació no li interessa? 40% del
pressupost d’aquesta...

No em faci així, que quan nosaltres estàvem a l’oposició
teníem el mateix temps que vostès i parlàvem de tot.
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(Remor de veus)

Parlàvem de tot. Nosaltres hi hem passat, per aquí.
Nosaltres hi hem passat, per aquí.

(Continua el remor de veus)

És igual, no frissam, eh?, no frissam. Mentre vostès vagin...
No frissam.

Per tant, jo crec que vostè hauria d’haver emprat un poquet
més de temps amb aquests temes tan importants en lloc de
parlar d’òperes bufes i de yo soy ingeniero de caminos, que ja
havia tardat bastant, a dir-ho, vostè; normalment quan estava
en el Govern li sortia més, això; ara d’ençà que està a l’oposició
només ho diu un pic cada quatre o cinc mesos, però quan
estava en el Govern jo record que cada vegada que sortia un
diputat de l’oposició, i la Sra. Barceló ho sap, se’n recorda
perfectament, cada vegada vostè que no és soberbio, vostè
que no és soberbio, cada vegada li entimava: “Hombre, es que
yo soy ingeniero de caminos, ¿eh? Pídalo a alguien de su
grupo, que yo soy ingeniero de caminos”. Ja estam, amb això
ja ho tenim tot solucionat, igual que si tots els enginyers de
camins fossin fastàstics. N’hi deu haver alguns com vostè que
no ho fan tot bé. Per tant, això de supèrbia, alerta amb això de
supèrbia dels altres perquè nosaltres, això d’ingeniero de
caminos, ens ho hem hagut de menjar un caramull de vegades.

I no ho arreglarà, tanmateix, que aquesta carretera de
Llucmajor la feren vostès i no la va fer el pacte de progrés, i la
deixaren a mig fer, i estigueren molts d’anys, perquè vostès no
se n’anaren fins al 99, i quan la feren, aquesta carretera? Vostès
se n’anaren el juny del 99. El proyecto está... I vostè sap què
en va deixar, de projectes!, el que passa és que nosaltres no els
hem trobat, nosaltres no n’hem trobat tants, de projectes. On
són, tots aquests  projectes? Vostès feren aquesta carretera, és
mitja carretera, té molt de perill perquè és una corba constant i
la deixaren durant un grapat d’anys, d’ençà que l’acabaren fins
que vostès se n’anaren i no feren res, no ho arreglaren. Per tant,
ara no ens vulgui donar la culpa a nosaltres d’aquestes
qüestions. 

Temes de carretera. Sap què passa, amb els temes de
carretera?, que els de Madrid, siguin del color que siguin, -
aquest és un problema- no es fien, perquè quan a vostès a
Madrid els feren el primer conveni, perquè aquest és el segon
conveni de carreteres, quan es va fer el primer conveni de
carreteres de 15.000 milions de pessetes vostès gastaren els
doblers en altres coses, i ara els de Madrid no es fien i ho volen
adjudicar ells, no es fien de Balears i aquest és un greu
problema; no es fien per mor de vostès, per mor de les
actuacions que varen dur, perquè és  un greu problema que, a
més que el conveni estigui fet d’aquesta manera, que les obres
del conveni les hagi d’adjudicar Madrid. Aquest és un altre
greu problema que va en contra dels empresaris d’aquí i ens fa
perdre un munt de temps. En canvi si es poguessin adjudicar
des d’aquí sense cap dubte ni un faríem més via. Com fan els
canaris; per què als canaris els ho deixen fer?, perquè els
donaren el vot en un cert moment, perquè vostès ho fan així
com els dóna la gana, perquè el Partit Popular de Madrid en

aquest tema no actua així com toca, i ho he de poder dir,
independentment que llavors arriben a un acord, però ho he de
poder dir perquè si no no arribarem a acords, perquè si no
alçam la veu sempre ens tractaran com a herbes molles, que és
a allò que estaven avesats amb  vostè: “Jaime, no digas esto,
no hables”, i s’ha acabat. Idò no, aquí nosaltres parlarem del
que haguem de parlar, i tots aquests temes sense cap dubte
vostès, que els coneixen molt bé i saben com han actuat,
necessiten canvis importants, i per tant no ens cansarem de
demanar a Madrid que canviï la forma d’actuar.

Amb vostès no sé si ens cansarem, perquè la veritat és que
no hi ha manera. És  a dir, bé els allargam la mà, bé volem parlar
amb vostès i volem arribar a acords i l’únic que ens en duim
són aquestes empentes. Vostès surt aquí, ens diu de tot..., és
a dir, és una cosa que no... Llavors em diu que jo m’enfad. Si ell
s’arriba a enfadar, no ho sé, em tira pedres. Diu que jo m’enfad
i surt aquí i em diu de tot. Si vostè s’arriba a enfadar m’hagués
tirat qualque cosa pel cap.

Bé, jo no hi entraré; jo per respecte a les dues persones
que..., no entraré en les festes famoses, no hi entraré.

I quant a això del ministre, que si l’havíem insultat, i si som
tal, miri, amb el ministre hem tengut les fregades que hem hagut
de tenir sobre els  temes que hem hagut de tenir, i quan ens hem
hagut de seure a Madrid i hem hagut d’arribar a acords hem
arribat a acords. El que em preocupa és que amb vostès només
tenim fregades, aquí, no arribam mai a cap acord, i jo crec que
en política cadascú ha de defensar les seves argumentacions,
cadascú ha de defensar les seves postures fins que arribi un
moment que hi hagi un punt d’unió. Miri, el Sr. Ministre ens
oferia una dessaladora per metre quadrat; nosaltres no en
volíem tantes. Hem arribat a parlar-ne, ho hem arribat a veure,
hem arribat a veure quines són les prioritats, n’hem parlat i
podrem firmar un protocol. Nosaltres estam demostrant que
som capaços d’arribar a acords amb el ministeri; per tant no em
digui que vostès estan amb una postura  de no escoltar ningú,
nosaltres som capaços d’arribar a acords però això no lleva que
allò que creguem que hem d’haver de defensar ho defensarem.
No ho dubti, això; el tema és així.

Quant a allò del parc de Mondragó, és vera que vostès
deixaren l’acord. Jo no li he dit, des d’aquí dalt; vostès deixaren
l’acord, però alerta, vostès prengueren un acord de la junta
rectora i qui va fer el conveni i qui va modificar el decret vàrem
ser nosaltres, i qui ha negociat el tema amb la gent i qui ha
negociat la nova forma de funcionar som nosaltres, i supòs que
era que, pel que deien, no es fiaven molt de vostès, en tots
aquests temes, perquè feia molt de temps que ho demanaven,
això, i vostès ho feren un mes o un mes i mig, prengueren un
acord un mes o un mes i mig abans de les eleccions, però
llavors no pensaren a executar aquest acord. Es veu que era un
tema que els picava molt, que agafaren un acord i deixaren
aquella gent sense fer les modificacions oportunes. Per tant,
aquest tema és així i, miri, així és.

Quant a allò d’arribar a acords jo ja li he dit abans:
proposicions no de llei, 47 proposicions no de llei, 16
aprovades per unanimitat, vol dir 16 consensuades. Anem
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enrere i cerquem a veure quan vostès han consensuat res. Jo ja
li he dit que aquí només se sentia: “Esto ya lo hacemos”; això
era la seva postura; per tant, vostès no han consensuat res
absolutament.

I miri, allò de Ràdio Nacional. Jo parlaré amb la gent de
Ràdio Nacional per veure si em poden passar l’enregistrament.
A mi em varen dir que vostès havia dit que el Partit Popular mai
no havia dit que estigués a favor...

El Sr. Flaquer està nerviós? 

(Rialles)

El posi... Sr. Flaquer, si no se sap comportar...  És
hipereficaç.

Per tant, allà és on vostè va dir això de les autopistes. De
totes formes vostè ha sortit aquí, ha sortit dues vegades, jo li
he demanat que m’agradaria que el Partit Popular em parlàs de
quina postura té en el tema de les carreteres i encara és l’hora.
Encara és l’hora que el Partit Popular hagi dit si vol
desdoblaments, si vol autovies, si vol autopistes, si vol fer
l’autopista per Campos, si la vol fer enmig de les finques per
Porreres o si la vol fer per la carretera de Manacor. Això,
nosaltres encara no ho sabem. Un dia d’aquests supòs que ens
ho diran. El Partit Popular aquí a les Illes Balears, no sé si és
d’ençà que se n’ha anat el jefe no té propostes, no té cap tipus
de proposta.

Llavors m’ha fet aquí un rollo de si allò de Hannover i tal i
qual. Miri, vostè m’ha llegit temes de premsa. Miri, jo allò de
Hannover nosaltres sempre el que hem dit és que una setmana
allà costava al voltant de 90 milions de pessetes si s’havia de
fer així com s’havia de fer. Hi hem estat, nosaltres, a Hannover;
la consellera d’Energia, d’Innovació i Energia, ha estat a
Hannover i ha estat a l’exposició; vull dir que el Govern de les
Illes Balears hi ha estat i no ha costat 90 milions de pessetes. És
a dir, que per tant no hi ha cap tipus de problema amb aquestes
coses.

Per altra banda vostè em surt i em diu que si un plan de
acción, si Jordi Bayona, si Juan no sé què... La veritat, jo
l’únic que sabia d’aquí és que deien que aquí qui governava
era un tal Mato, en lloc de Matas, però tot això de Bayona, i
totes  aquestes històries, no l’he arribat a entendre. El que
sempre s’havia dit en aquesta comunitat autònoma era que qui
dirigia la política era un senyor que li deien el Sr. Mato, no el Sr.
Matas. Per tant, no em parli de plans d’acció, ni em parli de
publicitat, ni em parli d’històries. I, miri, em sap greu que de tan
baix que vostè ha deixat el nivell em fa baixar a uns nivells que
realment ni jo em puc sofrir.

(Rialles)

Bé, jo, miri, llavors aquí hi ha un parell de temes més. Vostè
em diu que la Sra. Cirer va arreglar el tema de l’aigua.
Efectivament, miri, i és aquí la Sra. Cirer; és vera, la vaig cridar
jo, la Sra. Cirer, i ha estat l’única persona, va ser l’única persona
del Partit Popular en aquells moments en el tema de l’aigua que

es va preocupar i va anar a parlar amb el ministeri i va donar
una solució, quan realment teníem un greu problema, i no
parlaré pus bé de la Sra. Cirer no fos cosa que vostès se la
carreguin.

(Aplaudiments a un sector de la sala)

Dic que no parlaré més bé de la Sra. Cirer no fos cosa que
vostès se la “cepillin”.

(Rialles i remor de veus)

Perquè la veritat és que com a delegada del Govern ens va
molt bé, ens va molt bé, es preocupa de les coses i fa les coses
així com toca. Escolti, el que és és. No, no...

Llavors m’ha parlat del Sr. Zaplana i m’ha parlat de tal.
També anàrem amb el Sr. Zaplana, no vàrem tenir cap tipus de
problema, ens vàrem entendre, ell va estar totalment d’acord, jo
vaig anar allà i, com se suposa, quan vaig sortir no vaig dir res
malament d’allà. Jo no vaig sortir i vaig dir: “El Gobierno del
Sr. Zaplana es un absurdo”, cosa que va fer ell quan va venir
aquí, però bé, jo ja li ho he perdonat perquè ens hem posat
d’acord en el tema del gas i això és bo per a nosaltres.

(Remor de veus)

I llavors em torna sortir amb el famós papelito, que si vostè
se n’ha anat a Madrid amb un papelito i tal. Bé, jo l’únic que li
puc recordar és que vostès se n’anaren a Madrid a negociar un
conveni de carreteres fora tenir pla de carreteres, fora saber per
on passava l’autopista, fora tenir projectes, fora tenir res
absolutament. Per tant no em parli de papelitos, no em parli de
papelitos. 

Com li deia vostè s’ha deixat temes molt importants per a
aquesta comunitat autònoma, com és el tema de l’educació, com
és el tema del transport. Vostè ha sortit aquí a parlar de
carreteres, de transport  públic no n’ha parlat gens ni una mica.
A vostès els continua preocupant el tema de les carreteres,
aquest tema és el que els continua preocupant; el transport
públic no els preocupa gens ni una mica perquè, clar, això dels
transport  públic també és una assignatura pendent. No se’n
recorden que el Sr. Matas en el 97 va dir: “En unes setmanes
tendreu fet el Pla de transports”? En unes setmanes, i en el 99
se’n va anar el Sr. Matas i no hi ha pla de transports ni hi ha
res. Totes aquestes qüestions jo ja ho sé, a vostè no el
preocupen, el que el preocupa és  si usted es soberbio, si
ustedes no nos quieren i no sé quantes d’històries més, coses
d’una alçada grandiosa i sense cap dubte ni un els grans
problemes d’aquesta comunitat autònoma.

Miri, per darrera vegada jo li deman que canviïn. Vostès han
de reconèixer que ens han deixat una comunitat autònoma un
poc especial. Miri, si comparàvem aquesta comunitat autònoma
amb un hostal, la veritat és que vostès, del tema de la façana, sí
que se n’han preocupat, vostès dels temes de la façana se’n
preocuparen, ens deixaren una façana més o manco digna, amb
mal gust però més o manco digna, l’han deixat com un mirall, el
tema de la façana. A la persona que administrava aquest
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suposat i hipotètic hostal, li agradava molt tot això de la imatge,
i al final s’hi va jugar una gran part del pressupost, en tot això
de la imatge, perquè sabia que se la jugava, que era la darrera
temporada i per tant tot havia de quedar tot guapo. Era igual si
per fer la façana tapàvem les canonades, o tapàvem les canals,
o tapàvem tot el que feia falta, era igual, però què passa?, que
llavors quan entres dins l’hostal i vas per afaitar-te, i vas per
endollar el llum, fa un tro, la xarxa no dóna, i quan vas cap a la
cisterna la cisterna és petita, la cisterna és petita i mai no saps
si tendràs aigua abastament o no en tendràs, d’aigua. Les
escales no tenen arrambadors... Aquest és l’hostal que vostès
ens han deixat, i per inri, a sobre resulta que el propietari
d’aquest hostal viu a Madrid i com que els nous administradors
no li agradaren, ara resulta que el camí que va a l’hostal ens el
vol fer passar per dins el corral de tarongers en lloc d’anar per
l’ampliació del camí que ja hi havia, i just perquè els nous
administradors no li agraden.

Aquesta és  la situació que vostès ens han deixat, aquesta
és la situació que nosaltres intentam capgirar. I jo li diré una
cosa..., i abans d’anar-me’n li diré una cosa: Pot ser que vostè
em parli de si jo faig rondalles o no faig rondalles, però no dubti
una cosa, que aquells que ens escolten m’entenen perfectament
i sabem exactament de què estic parlant.

Però abans d’anar-me’n li diré una cosa per darrera vegada:
Miri, crec que hi ha temes en aquesta comunitat autònoma,
temes en aquesta comunitat autònoma que s’han de considerar
temes d’estat. Estic parlant del règim especial, estic parlant dels
temes de finançament, estic parlant de tota una sèrie de
qüestions que són importantíssimes per a aquesta comunitat
autònoma. Per tant, els  convid perquè ens puguem asseure i en
puguem parlar, perquè puguem arribar a acords, perquè puguem
prendre acords junts per tal de donar solucions als problemes
que tenen els  nostres ciutadans i les nostres ciutadanes, i es
deixin de totes aquestes històries. S’avesin a estar al lloc que
els  toca estar i d’acord amb aquesta estada facem aquestes
aproximacions i puguem arribar a aquests acords.

Jo crec que molt aviat tendrem ocasió de poder-nos seure
amb el Sr. González Ortea, que en aquests moments és la
persona que du aquest...., això, la persona que representa el
Partit Popular i, per tant, vegem com ens podem seure i anem a
veure si realment sobre tots aquests temes podem arribar a
algun tipus d’acords. Els vull dir que maldament jo sigui dur en
totes  aquelles coses que crec que en aquesta comunitat
autònoma necessitam un tractament diferent de l’Estat, també
seré ben capaç i ben generós a l’hora de poder arribar a acords
per tal de solucionar els problemes dels ciutadans i de les
ciutadanes.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President del Govern. Amb la seva
intervenció queda substanciada aquesta part de debat
d’intervenció dels grups.

Els grups, com saben, disposen ara de 30 minuts, -per tant
són les 9 en punt; a les 9,30 hores es tancarà- 30 minuts per
presentar propostes de resolució. La Mesa es reunirà a les 9,35
per qualificar aquestes propostes de resolució...

(Remor de fons)

La sessió no ha acabat. 

La Mesa es reunirà a les 9,35 per qualificar aquestes
propostes  de resolució i es reprendrà la sessió demà a les 11 del
matí.

Se suspèn la sessió.
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