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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començam la sessió
plenària corresponent a dia d’avui i començam com és habitual
amb el torn de preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 2060/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Francisca Bennàsar i Tous, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a seguretat a les piscines i platges de les Illes
Balears.

La primera d’elles la 2060, relativa a seguretat a les piscines
i platges de les Illes Balears, que formula l’Hble. Diputada Sra.
Francisca Bennàsar i Tous, del Grup Parlamentari Popular que
té la paraula.

LA SRA. BENNÀSAR I TOUS:

Gràcies, Sr. President. Bé em va sorprendre que la setmana
passada el Sr. Costa m’ajornés la pregunta i després durant la
setmana presentés un pla pilot o parcial de seguretat a les
platges. Jo supòs que aquest pla ja el tenia previst, però no va
tenir l’elegància parlamentària de presentar-lo aquí i el va
ajornar per aquesta setmana i ara realment a la premsa ja surt i
ja tenim una part de la informació d’aquest pla pilot.

Però així i tot, jo mantenc la pregunta en els mateixos termes.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Bennàsar. Sr. Conseller de Turisme té
la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

 Gràcies, Sr. President. Sr. Diputada, disculpi la pregunta
anava dirigida a mi i jo la setmana passada era de viatge i per
tant, vàrem demanar que s’ajornés, o sigui que li deman
disculpes.

Efectivament, pel que fa referència a piscines, és a dir, vostè
sap que està absolutament arreglat, la competència és de la
Conselleria de Sanitat, concretament de la Direcció General de
Sanitat i es fan diferents inspeccions a instalAlacions i
socorristes. L’any passat es varen obrir 77 expedients amb les
inspeccions. Respecte a la seguretat de les platges,
efectivament hi ha un pla de la Conselleria d’Interior i de la
Conselleria de Turisme, s’intenta potenciar la seguretat a les
nostres platges, millorar la qualitat de l’oferta turística amb un
valor afegit més, enfront dels altres destins competidors i es va
signar un conveni marc amb diferents ajuntaments,
concretament, Alcúdia, Muro, Santa Margalida, Eivissa, Sant
Josep, Alaior, Sant Lluís, Campos i Formentera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Sra. Bennàsar té la
paraula.

LA SRA. BENNÀSAR I TOUS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Turisme, gràcies per
la seva informació. Vostès han presentat aquest pla pilot, jo
crec que en aquestes alçades de destí turístic que som les Illes
Balears, hauríem d’anar més endavant, el Govern hauria de ser
més valent i estar més compromès i en comptes de fer un pla
pilot, jo crec que s’hauria de fer un pla integral.

Vostès a la informació que donen a la premsa, diuen i com
vostè ha comentat ara, que l’aplicaran a 9 municipis, són 9
municipis de les Illes, però són devers 25 municipis que tenen
platges, jo crec que vostès haurien de fer un esforç i haurien
d’anar més lluny i intentar fer un pla integral que fos modèlic a
tot Europa, que poguessin dir que a més de platges
meravelloses, tenim unes platges nétes i segures. Jo crec que
estam en un moment de compromís cap als clients i tot un
producte turístic que som el punt de mira de tot Europa. Jo li
deman a vostè, dins aquest pla quina és la normativa que
s’aplica a la seguretat a les platges? Quina és la formació que
reben els socorristes? Quin és el compromís de les parts
implicades, ajuntaments, Creu Roja, concessionàries? 

Hi ha ajuntaments que el seu compromís econòmic i de
dotació de personal serà més gran o uns altres que aquest
compromís serà menor, però la responsabilitat és del Govern. El
pla ha de ser un bon pla de seguretat. I també com
s’identificaran els socorristes dels joves que vénen les
hamaques, jo crec que és un pla complet, el que necessitam no
només és un pla pilot i vostès el poden fer...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Bennàsar. El seu temps s’ha exhaurit.
Sr. Conseller de Turisme té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, no crec que hagi dit
que és un pla pilot i si ho he dit m’he equivocat. És a dir, el pla
pilot, si mal no record es fa fer fa dos anys a Formentera i
Menorca. A Formentera es varen treure unes experiències molt
positives, allà on hi havia hagut l’any anterior 12 persones
ofegades, es va reduir d’una forma considerable a 2. Per tant,
l’experiència pilot està feta, és a dir, aquesta és una part d’un
pla absolutament integral, que jo com pot suposar amb el temps
que tenc no li puc explicar, però si vol li puc enviar tota la
informació que vostè vulgui i està a la seva disposició.

Per què s’ha fet en aquests municipis? Perquè hem
començat a seleccionar aquells municipis que tenien més
sinistralitat. Per tant, la primera fase ha estat en aquelles platges
allà on hi ha hagut més incidents i més problemes, però de totes
maneres la voluntat és que dins el propers anys es cobreixen
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totes les platges de les Illes Balears. Ja li dic, si necessita la
informació li puc fer arribar per escrit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme.

I.2) Pregunta RGE núm. 2056/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a construcció de camps de golf a Menorca.

Passam a la segona pregunta, també ajornada a la sessió
anterior de 8 de maig, és la 2056, relativa a construcció de
camps de golf a Menorca, que formula l’Hble. Diputat Sr.
Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular que té la
paraula. 

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El passat
19 d’abril el Conseller de Turisme va fer unes declaracions a
una televisió local menorquina i deia que estava a favor de les
instalAlacions d’uns camps de golf, per tal de guanyar
competitivitat i avançar cap a la desestacionalització turística.

Per tant, ja ara no discutim la necessitat de camps de golf,
una necessitat compartida, sinó que l’obertura de nous camps
de golf milloraran l’oferta turística i en aquest sentit li demanam
ara quants de camp de golf creu el Conseller de Turisme creu
que són necessaris fer a Menorca per tal de millorar l’oferta
turística?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Sr. Conseller de Turisme té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

 Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, vostè sap perfectament
que no és la Conselleria de Turisme la responsable per
determinar quins camps de golf s’han de fer. És a dir, aquesta
competència és dels consells insulars, els consells insulars a
més fan feina en els plans insulars i jo crec que dins aquesta
feina que ells han de determinar si hi ha d’haver un, zero, dos
o tres. Per tant no és competència meva i per tant, no li puc
contestar aquesta pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Sr. Camps té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. És estranya aquesta contestació,
quan vostè fa declaracions de la necessitat i aquí diu que no és
la seva opinió, és una opinió personal, jo li deman a vostè si és
una opinió personal, o és una opinió d’un conseller de turisme.
Jo crec que la Conselleria de Turisme hauria de tenir una opinió

feta de quin producte turístic han de presentar les Illes Balears,
de cada una de les Illes. 

El que passa és que vostès, com sempre, fan tres o quatre
propostes, com molt bé es diu, en fan una aquí, una altra a
Menorca i unes altres a Alemanya o altres indrets. Per tant, és
enredar la troca el que vostès sempre fan i no tenen una idea
clara de quin producte turístic de qualitat volem. Clar que és
ben natural després de la moguda que va rebre des de Menorca
vostè i és natural que vostè aquí no opini, no digui i açò és
inacceptable, perquè vostès fan bo l’anunci de d’un desgovern,
quatre regnes de taifes, tot fronteres.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Sr. Conseller de Turisme té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

 Gràcies, Sr. President. Jo ja li he dit que els nostres debats
no passaran a la història del parlamentarisme, perquè no sé si
embull la troca, però qui està embullat és vostè i molt. 

Bé opino, perquè entre altres coses som membre d’un
Govern, tenc una opinió com a conseller i entre d’altres coses
vostè hauria de saber que en aquests moments fer un camp de
golf necessita l’informe de la Conselleria de Turisme i per tant
en aquest sentit opino. Quina és la situació en aquests
moments? És a dir, el Govern ha dit per activa i per passiva que
s’ha de fer un pla de camps de golf per a cada una de les illes.
Qui és competent per fer aquest camp de golf? Els consells
insulars i els consells insulars fan una feina, determinen quins
camps de golf s’han de fer, tenen en compte les totes les
opinions i després prendran una determinació. Per tant, no em
digui que embull la troca, simplement dono una opinió sobre un
fet i una competència que és fer un informe i la resta són coses
que com li dic, crec que és vostè qui està molt embullat i cada
vegada que intervenim vostè i jo ho demostra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Turisme.

I.3) Pregunta RGE núm. 2120/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa
a beneficis de l'obertura de nous camps de golf a Menorca.

Passam a la tercera pregunta, també ajornada de la sessió de
8 de maig, la RGE núm. 2120, relativa a construcció de camps de
golf a Menorca, que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Buades i
Beltran, del Grup Parlamentari Mixt que té la paraula. 
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EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sr. Conseller, referit al mateix tema, jo m’agradaria saber, a
nivell personal o a nivell polític i per ratificar un poc les
paraules a la televisió menorquina, si vostè creu que en algun
sentit milloraria la desestacionalització turística de Menorca i la
seva sostenibilitat ecològica si hi hagués algun camp de golf
més, tenint en compte que ja s’amplia l’únic que hi ha allà? Li
deman la seva opinió personal o política, ens és indiferent.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buades. Sr. Conseller de Turisme té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

 Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, vostè sap
perfectament quines varen ser les declaracions i en quin sentit
jo les vaig dir i quines condicions eren, que també són unes
condicions que coneixem perfectament, perquè són aquelles
condicions que estan signades en el pacte de govern d’aquells
partits que donen suport al Govern.

Per tant, salvades aquestes condicions, és a dir, sense
oferta complementària, al costat de les zones turístiques,
utilització d’aigües depurades, jo crec que és important per
dues coses. Una perquè va a un segment de mercat que
normalment ve de vacances en temporada mitja, temporada
baixa, perquè durant l’estiu, per qüestions de temperatura no es
sol practicar o es practica menys aquest esport. Segona si
nosaltres no deixam fer oferta complementària i obligam que els
hotels que poden ser de tres o quatre estrelles, amb unes
dimensions d’habitacions que vagin destinades a un producte
turístic estàndard, si volen fer ús d’aquesta oferta
complementària, que la tendran al seu costat, voldrà dir que
hauran de fer habitacions més grosses i com que no poden
créixer hauran d’eliminar habitacions, és a dir, de tres hauran de
passar a dues, o de dues a una.

Jo crec que és una tendència que no només es donarà amb
els camps de golf, també es donarà en instal Alacions de
segments de congressos, cultura, altres instalAlacions i això pot
ser la tendència del futur. Si nosaltres aconseguim que a través
d’aquesta diversificació, a través d’aquestes activitats que
demanen una major qualitat i per tant, més metres quadrats de
les habitacions dels hotels i instalAlacions, aconseguint baixar
el nombre d’allotjaments, sense cap dubte aquest percentatge
que baixem d’allotjaments serà un percentatge que baixarem en
producció de residus, consum d’aigua potable, consum
d’energia.

 Per tant, jo crec que aquesta perspectiva, sense entrar en
el debat si el golf des del punt de vista cultural és més adequat
aquí o és més adequat allà, jo crec que aquesta perspectiva de
diversificació de productes molt específics i de major qualitat
ens permet equilibrar la nostra oferta des del nostre punt de
vista mediambiental.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Sr. Buades té la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Agraesc les paraules del conseller, perquè són
clarificadores, encara que no les compartim, però no he sentit
res sobre el tema de sostenibilitat ambiental. És a dir, podem
permetre’ns a Menorca consumir més aigua o energia per
fabricar aigua?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme, té disset segons.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

 Bé ja li he dit que la meva opinió no és sobre allà on s’han
de fer, jo crec que els responsables d’allà on s’han de colAlocar
són els consells insulars. Per tant, crec que està suficientment
contestat i ja ho estava abans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme.

I.4) Pregunta RGE núm. 2260/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Aina Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures preses per la Conselleria de Medi Ambient
atesa la denúncia formulada pels veïnats de la depuradora de
Santa Maria.

Passam a la quarta pregunta la 2260, relativa a mesures
preses per la Conselleria de Medi Ambient, atesa la denúncia
formulada pels veïnats de la depuradora de Santa Maria, que
formula l’Hble. Diputada Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del
Grup Parlamentari Popular que té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Des de fa més d’un any, febrer del
2000, els veïnats de Santa Maria varen denunciar que la
depuradora d’aquest municipi no funcionava correctament,
aquesta depuradora utilitza un sistema per evaporació i
infiltració, però per una banda s’han desbordat les previsions
de caudal d’aigua i les dues llacunes que hi ha no són
suficients i per l’altra l’aigua dipositada i fins i tot la que surt de
la depuradora estan contaminades fins al punt que no són ni
aptes per regar. Aquesta situació es veu agreujada per la
presència d’aqüífers ben a prop, que no guarden la distància
mínima de 350 metres que preveu la llei i tenen el perill d’haver-
se contaminats a causa d’aquesta contaminació que ja li he dit
i el vessament de l’aigua.

Voldríem saber quines mesures ha pres la Conselleria de
Medi Ambient, davant aquesta denúncia de delicte ecològic.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. Sra. Consellera de Medi
Ambient té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

 Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, les mesures que ha
pres la Conselleria de Medi Ambient respecte aquesta qüestió
són reunions amb els veïnats afectats, conjuntament amb
l’ajuntament, per tal de conèixer aquesta qüestió de més a prop.
Provisionalment solAlicitar l’enllaç amb la depuradora de
Consell, mitjançant un colAlector sense soterrar i paralAlel a
l’autopista a fi d’impulsar part de les aigües fins a l’EDAR de
Consell, perquè aquest municipi disposa d’un sistema adequat
d’evacuació de l’afluent i evidentment també cercar altres
mesures pertinents per tal de solucionar aquest problema. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Sra. Castillo té la
paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Veig que la consellera ha arribat molt
justa, de totes maneres li vull dir que les mesures que ha pres
no són suficients, realment ha parlat de provisionalitat que si
bé fa falta, també s’aconsella una previsió més enllà.

També li vull dir que no crec que siguin les més adients les
provisionals, perquè ja li he dit que hi ha una denúncia de
contaminació de les aigües i destinar-les o canalitzar-les fins a
Consell no soluciona el problema. Des d’aquí només li deman
que prengui mesures de caràcter urgent i contundents perquè
els veïnats de Santa Maria es poden veure greument afectats i
quan han acudit a l’ajuntament, governat per un company seu
de Govern, resulta que ells s’ha rentat les mans en aquest tema
i les ha dit que si volien solucions les cerquessin a l’Ibasan.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castillo. Sra. Consellera de Medi Ambient té la
paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

 Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, precisament el que a
mi em crida l’atenció és que aquesta depuradora es va posar en
funcionament el mes de maig del 99, per tant, l’anterior Govern
del PP i precisament quan fa pràcticament quasi dos anys que
funciona resulta que té molts de problemes, perquè les coses es
varen fer malament des del primer moment i li he de dir que es
va fer una evacuació de l’afluent de la sortida de la llacuna

d’infiltració i evaporació, aquesta solució va ser insuficient des
del primer moment per resoldre l’eliminació d’aigua depurada,
p roduint-se el problema que es produeix ara i precisamen t  i  a
més de tenir l’autorització d’abocament lliurada per l’anterior
direcció general de règim hidràulic, la tramitació no va
considerar l’existència d’un pou molt proper a la depuradora,
per la qual cosa el propietari ha presentat denúncies, reiterades
vegades, fins i tot, al Defensor del Poble.

Per tant, aquesta depuradora està mal feta, mal plantejada i
mal feta per l’anterior Govern i precisament arreglar una situació
que ja des del principi està malament a aquest Govern actual, a
aquesta Conselleria de Medi Ambient li resulta molt difícil, però
feim el que podem i esperem que es pugui solucionar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.5) Pregunta RGE núm. 2261/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Aina Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a depuració terciària a l'EDAR de Santa Maria.

Passam a la cinquena pregunta la 2261, relativa a depuració
terciària de l’EDAR de Santa Maria, que formula l’Hble.
Diputada Sra. Aina Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular que té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Bé la pregunta és si pensa la
Conselleria de Medi Ambient implantar la depuració terciària a
la depuradora de Santa Maria del Camí. Com veu li deman una
acció de futur, no de passat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Castillo. Sra. Consellera de Medi Ambient té la
paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

 Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, és evident que
demana una acció de futur i a posta està aquest Govern. Però
evidentment és important d’allà on es parteix i del punt d’on es
parteix i en aquest cas aquesta depuradora ja va començar amb
mal peu, perquè es va malament.

És evident que la nostra preocupació és anar cap endavant,
cercar solucions definitives a aquest tractament terciari, que
permeti l’ús per regar i poder eliminar la solució d’evaporació-
infiltració. En aquest moment el Consell d’Administració
d’Ibasan va decidir demanar formalment a la Conselleria
d’Obres Públiques que elabori un projecte de reg, per regar les
zones amb jardí de l’autopista, que va des de la depuradora, tal



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 62 / 15 de maig del 2001 2731

 

com s’està fent en el tram de Consell a Binissalem. Això és l’ús
que pensam dur endavant d’aquestes aigües.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Sra. Castillo té la
paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, fa uns dos anys o
més aquesta depuradora es va construir i tal vegada ja li he dit
que s’han desbordat les previsions de caudal d’aigua. Però això
era abans i jo li deman solucions ara mateix. En aquests
moments els ciutadans de Santa Maria tenen un problema i la
responsable és vostè, vostè és qui ha d’oferir solucions. 

Vostè em parla tot el temps de projectes provisionals, de
canalització fins a Consell, però no presta atenció a la denúncia
de delicte ecològic. Li dic que les aigües estan contaminades i
això no fa més de dos anys que passa, la denúncia es va posar
el febrer de l’any passat. És la seva responsabilitat i la seva
responsabilitat és solucionar aquest problema. Nosaltres li
oferim aquesta proposta, almanco d’estudiar la viabilitat
d’implantar la depuració terciària a Santa Maria per trobar una
solució definitiva als problemes que té el poble en aquest
moment, sobretot afectant aquesta contaminació, que ja dic que
existeix, en el pou municipal de Santa Maria.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Castillo. Sra. Consellera de Medi Ambient té la
paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

 Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, és evident com he dit
que estam les mesures adients per trobar una solució a aquest
problema, però la responsabilitat també és de l’anterior Govern
i està molt clara.

Per tant, no passi la pilota a un altre banda, quan les coses
com dic s’han fet malament i s’han iniciat malament. Dit això, i
torn a repetir, des de la Conselleria de Medi Ambient en
aquests moments es cerquen quina manera és la millor perquè
no es produeixi aquesta contaminació i el que s’està fent és
solAlicitar l’enllaç amb la depuradora de Consell, mitjançant un
colAlector sense soterrar, per impulsar part de les aigües fin s  a
Consell, precisament perquè aquesta depuradora té un sistema
més adequat d’aquest afluent. I en segon lloc, com li he dit
també, per acord del Consell d’Administració es fa aquesta
gestió, perquè aquesta aigua pugui ser utilitzada per regar un
tram de l’autopista.

Per tant, cercam solucions de present i de futur, precisament
per resoldre un problema, com ja he dit, va tenir un mal
començament i evidentment quan una cosa es comença
malament és més mala d’adreçar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.6) Pregunta RGE núm. 2262/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a distribució per part del Govern d'un escrit on es
demana l'incompliment d'una llei aprovada pel Congrés dels
Diputats.

Passam a la sisena pregunta la 2262, relativa a distribució
per part del Govern d’un escrit on es demana l’incompliment
d’una llei aprovada pel Congrés dels Diputats, que formula
l’Hble. Sr. Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular
que té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Hem
comprovat en certa estranyesa que el Govern a remés, a través
de la seva Direcció General de Relacions Institucionals, un
escrit a distints ajuntaments d’aquestes Illes, allà on
precisament es subministra o es facilita una moció aprovada per
un ajuntament de València, allà on es suggereix l’incompliment
d’una llei aprovada pel Congrés dels Diputats, concretament la
Llei d’estrangeria.

M’agradaria saber per quin motiu i amb quina finalitat el
Govern d’aquestes Illes es dedica a remetre aquest tipus
d’escrits.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Conseller de Presidència té
la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Flaquer, primer de tot dir-li que el Govern de les Illes no
distribueix qualsevol escrit, sinó que aquest escrit és una moció
aprovada per un ajuntament alacantí, que com vostè pot
suposar és una institució democràtica, que es va dirigir a
aquest Govern, com a altres, per sol Alicitar que es divulgués
aquesta aprovació d’aquesta moció i és el que ha fet aquest
Govern, com feim en altres casos. Distribuir als ajuntaments la
petició que ens feia aquest municipi d’Alacant.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Sr. Flaquer té
la paraula. 

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

 Gràcies, Sr. President. El primer acte de fe que hauria de fer
Sr. Conseller jo supòs que es creure que vostè remet tot allò
que li envien i li demanen que enviï, cosa que m’ha de permetre
que posi en dubte, estic convençut que vostè no tot el que li
remeten per enviar ho envia. A més crec que és allò que ha de
fer, perquè vostè té l’obligació Sr. Conseller i la responsabilitat
d’actuar com a filtre d’allò que vostè pugui pensar que va en
contra d’una llei, insistesc aprovada per un Parlament en aquest
cas el Congrés dels Diputats, que li agradi o no representa en
aquests moments la voluntat i la sobirania popular.

En aquest sentit, Sr. Conseller m’ha d’admetre que no és
correcte ni crec que és oportú remetre als ajuntaments
d’aquestes Illes i altres institucions escrits, cartes, per molt que
estiguin aprovades per un altra ajuntament, allà on es suggereix
d’una manera clara i gens vetllada, perquè la carta la tenim i la
moció també i vostè la coneix i segurament ha estat publicada
a qualque mitjà de comunicació, allà on es suggereix
precisament als ajuntaments transmetre, a les entitats i
associacions de veïnats, incompliments clars i flagrants de la
Llei d’estrangeria, d’una llei insistesc aprovada pel Congrés
dels Diputats. 

De manera Sr. Conseller, que vostè primer estam
convençuts que no remet a tots els ajuntaments tot allò que
rep, això n’estam ben convençuts perquè és impossible. I
segon, en cas que ho fes així, naturalment vostè té la
responsabilitat de saber que és allò que remet i naturalment fer
una mica de control en relació a allò que pugui suggerir
l’incompliment, insistesc d’una cosa que ha aprovat el Congrés
dels Diputats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Flaquer. Sr. Conseller de Presidència té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcias i
Coll):

 Gràcies, Sr. President. Miri Sr. Flaquer, no sé quina és la
seva preocupació, no quina és la preocupació que un
ajuntament d’Alacant aprovi una moció que no els agrada a
vostès, o la preocupació és que nosaltres la remetem. Miri per
a nosaltres, pot estar ben tranquil, és una moció com moltes
altres, que fins i tot fan ajuntaments seus que a més poden
anar, fins i tot, en contra d’acords que ha pres aquest
Parlament, però que l’ajuntament no hi està d’acord i això es fa,
això passa i sobre això rebem moltes coses i en rebem moltes
que l’única cosa que fan és remetre al Govern perquè es
tenguin en compte, en rebem alguna altra que ens diu que es

remet al Govern, perquè el Govern la remeti a altres ajuntaments,
com és aquest cas.

 No en tenim moltes d’aquestes, ara d’ajuntaments del Partit
Popular i altres que ens remeten coses que ha de fer el Govern,
que van en contra de coses que ha decidit aquest Parlament i
en tenim i no ens escandalitza, jo el que no entenc és perquè
s’escandalitzen en aquest cas, a més aquesta moció que crec
que va en el sentit de la tolerància, el diàleg i defensar els drets
humans, no puc entendre com es preocupen. Per això s’haurien
de preocupar i per això em preocuparia jo com a Conseller de
Presidència, si aquestes mocions atemptessin contra
d’aquestes drets, però no atempten contra res, més que la seva
preocupació contra la seva gran llei d’estrangeria, escolti
nosaltres la posam en coneixement i cada ajuntament farà el que
vulgui del seu ús. Nosaltres no ho hem distribuït, perquè a més
la moció clarament diu que els ajuntaments la puguin distribuir
en les seves associacions, els seus grups i cada ajuntament farà
el que trobarà i nosaltres feim allò que hem trobat que era més
convenient perquè crec que és la nostra obligació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

I.7) Pregunta RGE núm. 2263/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Fiol  i Amengual, del Grup Parlamentari  Popular,
re lativa a valoració de la ubicació del nou centre de salut a
Marratxí.

I.8) Pregunta RGE núm. 2264/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Fiol  i Amengual, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a destí final de l'actual centre de salut de Marratxí.

Passam a la setena pregunta la 2263, relativa a valoració de
la ubicació del nou centre de salut a Marratxí, que formula
l’Hble. Diputat Sr. Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular que té la paraula. 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

 Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sr. Consellera de Sanitat, la qüestió que es suscita avui és un
poc, com feia la meva companya Aina Castillo fa un moments,
transmetre al Parlament la preocupació dels ciutadans, en el seu
cas era de Santa Maria, ara li plantejam una qüestió que afecta
al municipi de Marratxí i va referida a la situació del centre de
salut que es vol construir, jo crec que encertadament perquè és
necessari un nou centre de salut i sembla, segons les notícies
que tenim, que es pretén que aquest centre de salut es
construeixi a una  zona que és el límit exterior del municipi de
Marratxí i donada la circumstància que el centre de salut
existent està situat al mateix centre del terme municipal

Alguns ciutadans ens han fet arribar la seva preocupació i
voldríem conèixer l’opinió respecte aquesta qüestió de la
Consellera de Sanitat en relació a aquest tema i aquesta
pregunta i la següent van relacionades en el mateix sentit i amb
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la vènia del President les formularé en aquesta intervenció. Si
s’ha valorat per part d’aquesta Conselleria de Sanitat que pareix
ser que el projecte del nou centre de salut es troba a un extrem
del municipi, aquí tenim un plànol que mostra de forma gràfica
a quin extrem exterior es situa el projecte del nou centre,
comparat amb l’actual centre que està enmig del municipi i la
subsegüent pregunta, que amb el permís del president aprofit
per fer ara, és quin serà el destí que es donarà a l’actual centre
de salut de Marratxí, que està situat al polígon industrial i com
he dit fa un moment, es situa en el centre geogràfic del
municipi.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fiol. Aquesta presidència està d’acord amb
l’agrupació de preguntes plantejada per vostè. Bé el temps de
tractament serà com si fos una pregunta. Sra. Consellera de
Sanitat té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Fiol,
dir-li que evidentment la conselleria, juntament amb
l’Ajuntament de Marratxí ha valorat quina era la ubicació més
adequada. S’ha triat el solar pertinent perquè en aquesta zona
allà on està ubicada el solar és allà on està ubicat el 70% de la
població. Sr. Fiol, en aquesta zona és allà on hi ha les escoles,
aquesta zona Sr. Fiol, és la zona més propera a les terminals de
les línies d’autobusos, aquesta zona Sr. Fiol és allà on hi ha la
majoria de serveis i per tots aquests motius Sr. Fiol s’ha triat
aquest solar per ubicar-hi aquest centre. 

S’ha avaluat conjuntament amb l’ajuntament, els ciutadans,
li puc assegurar Sr. Fiol que l’Insalud i la conselleria estaven
plenes de protestes dels ciutadans, que vostè diu que defensa,
que estaven en contra precisament de l’altra ubicació que
estava en el polígon de Son Ramonell i atenent totes aquestes
protestes, que vostè quan va ser conseller ja les devia tenir,
perquè són molt antigues es va donar conformitat a aquest
solar, que repetesc està situat no sé si al centre geogràfic
perquè no anam al centre del mapa, anam allà on viu la
població, anam allà on hi ha els serveis, Sr. Fiol i aquí és allà on
s’ha destinat aquest solar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sr. Fiol té la
paraula. 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

 Gràcies, Sr. President. Jo m’he limitat a exposar una queixa
dels ciutadans, aportant un mapa molt gràfic i molt explicatiu de
la situació que hi ha a Marratxí del centre actual i del futur
centre, però m’agradaria aprofitar el retruc per demanar a la

consellera si, en virtut de tots aquests raonaments
poblacionals, de densitat, d’allà on està la gent, hem de posar
els centres allà on és la gent, estigui d’acord que el PAC de
Santa Margalida estigui a Ca’n Picafort.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fiol. Sra. Consellera de Sanitat té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Sr. President. Senyores i senyors diputats, si vostè vol que
parli de Santa Margalida...

Senyor president, senyores i senyors diputats, si vostè vol
que parli de Santa Margalida li aconsell que reformuli la
pregunta. Si vol que parlem de Marratxí, li he de dir que el seu
interès d’ara pels ciutadans, l’hauria d’haver demostrat quan
vostè era conseller i no en va fer gens i una mica de cas, perquè
aquest centre que està..., deu ser l’únic centre del món que està
a un polígon industrial envoltat de tallers, envoltat de naus,
però de població, Sr. Fiol, gens ni una mica. Això ho havien
d’haver vostès controlat, vostès no ho controlaven perquè
vagi vostè a saber quins interessos hi havia aquell any amb el
batle de Marratxí. 

(Remor de veus) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat.

I.9) Pregunta RGE núm. 2265/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a opinió del Molt Hble. Sr. President del Govern en relació a
les manifestacions del conselle r de Treball sobre uns
determinats grups hotelers.

Passam a la pregunta número 9, 2265, relativa a opinió del
Molt Hble. Sr. President del Govern en relació a les
manifestacions del conseller de Treball sobre uns determinats
grups hotelers, que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, Molt Hble. President de la comunitat autònoma,
absent en aquesta sessió, aquesta pregunta és obvi que me
l’hauria de contestar el president del Govern de la comunitat
autònoma, ja que l’opinió del conseller, ja la sabem, i per tant
l’explicació que jo deman és al president, si està d’acord amb
aquesta incontinència verbal que caracteritza al nostre conseller
de Treball, que els seus companys l’han arribat a titllar de
practicar un estalinisme democràtic en els seus mètodes amb els
seus mateixos, i que va ser capaç d’atrevir-se a dir, amb noms
i llinatges, que els grups Barceló, Sol, Melià, Riu i Iberostar, el
que cerquen és exprimir encara més un maltractat territori,
apostant per un turisme continuïsta i de baixa qualitat perquè
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tenen els seus ulls posats a l’exterior, i aquesta és una de les
tantes perles de les que podem trobar en aquesta memorable
roda de premsa, que després encara, per si qualcú no ho havia
entès, feia comunicat de premsa, on parlava ni més ni manco
que d’evasió d’imposts, és a dir, acusa directament d’evadir
impostos. Vostè ha d’anar als jutjats; si vostè sap que aquests
senyors evadeixen impostos, açò és un frau a l’hisenda pública.

A mi em sap molt de greu, perquè el que està escrit està
escrit, el que està entre cometes està entre cometes. Jo l’opinió
del Sr. Grosske, Sr. President, la conec; el que volia saber és si
el president de la comunitat estava d’acord o no amb aquestes
apreciacions, i com que no hi és, retir la pregunta. Moltes
gràcies. 

(Remor de veus)

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sr. President, per una qüestió d’ordre. Jo crec que és un...

(Remor de veus) 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Grosske... 

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Tenc la paraula per una qüestió d’ordre? 

EL SR. PRESIDENT:

Com a diputat o com a conseller del Govern?

(Rialles)

EL SR. GROSSKE I FIOL

Com a diputat, si tenc més esperances que me la doni, 

EL SR. PRESIDENT:

Bé, seré flexible; sinó el farem passar al seu escó de diputat
perquè el Reglament el que diu és que ha de parlar des del seu
escó de diputat, o si (...)

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Si vol em canvii. 

EL SR. PRESIDENT:

No, serem flexibles per economia processal.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. La qüestió d’ordre jo crec que
és important perquè no és la primera vegada que això passa, és
a dir, si una pregunta es vol retirar perquè no hi hagi la persona

a la qual al principi està adreçada, el normal és retirar la
pregunta. El que no es pot fer és fer un míting i després retirar
la pregunta sense donar ocasió perquè el Govern pugui
manifestar-se sobre la qüestió.

Per tant jo crec que, això, ens ho hauríem de plantejar. Jo en
aquest sentit m’agradaria com a govern i en nom del Sr. Antich,
contestar aquesta pregunta, i si no pot ser perquè l’ha retirada
jo crec que aquest tipus de pràctiques s’han d’acabar. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Grosske. Estic segur que el vicepresident
primer, com a coordinador de la ponència de Reglament,
prendrà nota per estudiar dins la ponència de Reglament si és
adient o no en el futur reglament. 

(Remor de veus) 

I.10) Pregunta RGE núm. 2256/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Llei de comerç i competències exclusives de l'Estat.

Passam a la pregunta número 10, 2256, relativa a Llei de
comerç i competències exclusives de l’Estat, que formula l’Hble.
Diputada Sra. Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista, que té la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Sampol, el Projecte de llei 180/2001, d’ordenació de
l’activitat comercial de les Illes Balears, en tramitació
p arlamentària en aquests moments, per al proper dijous ens
reunirem els membres de la ponència ja per a la lectura final de
l’informe i, per tant, per a la setmana que ve ja es podria
dictaminar a la Comissió d’Economia; l’aprovació en el ple de
la Cambra es podria produir, per tant, dins la primera o la
segona setmana de juny ja, per tant dins aquest mateix període
de sessions.

Els articles 18 a 22 regulen els horaris comercials: màxim
d’hores setmanals i diàries, publicitat de les mateixes, horaris en
diumenges i festius mitjançant ordre del conseller, i supòsits
exclosos que afecten bàsicament les zones que els ajuntaments
proposin d’afluència turística. L’article 27 es refereix a la venda
de saldos; en el primer punt a) es prohibeixen els establiments
comercials dedicats de manera exclusiva a la venda de saldos,
i a l’article 28 es prohibeix l’activitat de promoció de vendes
dos mesos, després de l’esmena i acceptada pels grups del
pacte, abans de les dues temporades anuals autoritzades per a
la venda en rebaixes.

Considera el Sr. Vicepresident i conseller d’Economia,
Comerç i Indústria que aquest projecte de llei pot haver envaït
competències exclusives de l’Estat, tal com planteja l’escrit
adreçat al Govern de les Illes Balears per la Sra. Benzo, directora
general de Política Autonòmica del Ministeri d’Administracions
Públiques? 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 62 / 15 de maig del 2001 2735

 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer. Sr. Vicepresident del Govern, té
la paraula. 

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER D’ECONOMIA,
COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Gràcies, Sr. President. Sra. Amer, la Llei 2/96 del Congrés
dels Diputats atorga competències exclusives en matèria de
comerç interior a les Illes Balears. Aquesta llei, a més, va ser,
per dir-ho de qualque manera, refermada per l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, aprovat el gener de l’any
1999, el qual, a l’article 10.38, estableix com a competència
exclusiva les competències en matèria de comerç interior sense
perjudici de la política general de preus, de la lliure circulació de
béns al territori de l’Estat i de la legislació sobre la defensa de
la competència. 

Això significa que correspon a les Illes Balears la potestat
legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva en
aquesta matèria. Per tant, ni la regulació d’horaris, ni la
prohibició de comerços dedicats exclusivament a la venda de
saldos, ni la prohibició de promocions immediatament abans de
les rebaixes, pareix que afectin aquests tres supòsits que
l’Estatut i la llei orgànica reserven a l’Administració de l’Estat.

Ara, d’altra banda existeix la Constitució que, en el seu
article 149.1, apartat 13, reserva a l’Estat les bases i coordinació
de la planificació general de l’activitat econòmica. Aquest títol
s’ha utilitzat històricament per entrar a regular competències
econòmiques de competència exclusiva de les comunitats
autònomes. Bé, en el nostre cas el Govern ha pres la decisió de
defensar el marc competencial que ens dóna l’Estatut
d’Autonomia reforçant-lo amb arguments de caràcter insular. És
evident que una normativa específica per a les Illes Balears amb
aquests tres supòsits en res no perjudica o beneficia unes
empreses de Balears respecte a unes empreses situades en el
continent perquè hi ha una discontinuïtat territorial, una
frontera natural que no dóna uns avantatges ni uns
inconvenients a les empreses de Balears respecte de la
p enínsula. Aleshores, emparats en l’Estatut d’Autonomia i
emparats en criteris d’insularitat que ja estan reconeguts -hi ha
altra legislació de l’Estat... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern, el seu temps
està esgotat. 

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER D’ECONOMIA,
COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Amer, no vol intervenir?

I.11) Pregunta RGE núm. 2257/01, de l'Hble. Sra. Diputada
Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a normalització de la llengua catalana a la Llei de
comerç.

Passam a la pregunta número 11, que és la 2257, relativa a
normalització de la llengua catalana a la Llei de comerç, que
formula l’Hble. Diputada Sra. Mercè Amer i Riera, del Grup
Parlamentari Socialista, que té al paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Sampol, a l’article vuitè del Projecte de llei
d’ordenació comercial de les Illes Balears es refereix als drets
lingüístics dels consumidors. La Sra. Benzo, en el seu escrit,
considera que el punt 8.2 pot ser una d’aquests qüestions que
diu controvertides. Aquest punt diu que als establiments al
detall explotats per empreses que disposin d’una plantilla
laboral de més de tres treballadors -s’ha acceptat l’esmena dels
grups que donen suport al pacte- el consumidors tenen dret, a
més, al dret de ser atesos en la llengua oficial que esculli.

A la disposició final segona s’indica que tendria efecte s  a
partir de l’1 de gener del 2002, i es proposa a més, per
incentivar, per fomentar, per ser un punt de coincidència i,
sobretot, no una imposició, que sigui a partir de l’1 de gener del
2003 d’acord i tot amb el sector.

Deman al Sr. Vicepresident una valoració d’aquest escrit.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer. Sr. Vicepresident del Govern, té la
paraula. 

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER D’ECONOMIA,
COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, bé, tornaré a l’Estatut
d’Autonomia, a l’article 3.1, que estableix que la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears tendrà, juntament amb la
castellana, el caràcter d’idioma oficial, i en el seu apartat 2 diu:
“Tots tenen el dret de conèixer-la i d’usar-la i ningú no podrà
ser discriminat per causa de l’idioma”. Bé, precisament per
evitar o per defensar els drets lingüístics dels consumidors
establim en aquest projecte de llei el dret de ser atesos en
l’idioma oficial de les Illes Balears que el consumidors escullin
en els comerços de més de tres treballadors.

Efectivament la directora general de Política Autonòmica
considera que aquesta igualtat és inconstitucional, ja que
segons la seva interpretació únicament es pot obligar a conèixer
el castellà. A mi em suggereix unes reflexions, aquesta
interpretació. Primer, una visió uniformitzadora de l’Estat que
estableix dues categories d’idiomes en un territori en què hi ha
dos idiomes oficials i, per tant, dues categories de ciutadans;
això suposaria que la nostra llengua no només va ser prohibida
i perseguida altre temps, sinó que actualment continua
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discriminada, actualment. Si efectivament el Tribunal
Constitucional donava la raó al Govern central en aquesta
interpretació suposaria que la Constitució consagra una
situació de desigualtat dels ciutadans davant la llei segons
l’idioma que escullin o segons l’idioma que parlin. Això
suposaria que a Espanya no existeix democràcia lingüística.

Per tant, si aquest tema arriba al Constitucional i el
Constitucional admet aquesta interpretació restrictiva i
uniformitzadora del Govern central, jo crec que ens hauríem de
plantejar una reforma de la Constitució per defensar la igualtat
dels ciutadans davant la llei i, per tant, la democràcia lingüística
a l’Estat espanyol.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. Sra. Amer, no
vol intervenir?

I.12) Pregunta RGE núm. 2258/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa
a PACs mòbils a Santa Eulàlia i a Sant Antoni.

Passam a la pregunta número 12, 2258, relativa a PACs
mòbils a Santa Eulàlia i a Sant Antoni, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
que té la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Sí, gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, el passat dia 7 de
maig, ara fa poc més d’una setmana, vostè va realitzar una visita
a Eivissa i Formentera on, entre altres objectius, hi havia
l’entrega d’uns PACs mòbils: un a Formentera, que acceptaren
amb molt de gust, i dos a Eivissa, un a Santa Eulàlia i un a Sant
Antoni, que curiosament i fins i tot estranyament, diria jo, els
alcaldes d’aquestes localitats així com el personal responsable
dels centres de salut, no volgueren acceptar i, per tant, vostè
se’ls en va haver de tornar.

Per tant li preguntaríem a què creu que és deguda, Sra.
Consellera, aquesta actitud, sembla ser que coordinada per part
d’aquests alcaldes i el personal responsable d’aquests centres
de salut, i quin motiu creu vostè que hi pot haver per rebutjar
aquesta donació, i com a conseqüència d’això privar d’aquest
serveis a aquests ciutadans d’aquestes dues poblacions. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí Serra. Sra. Consellera de Sanitat, té la
paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr. Marí,
li puc ben assegurar que encara a la dada d’avui no he sortit de
la meva sorpresa. En primer lloc li puc assegurar que és la

primera vegada que em trob amb una situació com aquesta des
que l’any 99 establírem el projecte en comú la Conselleria de
Sanitat i l’Insalud. Li puc assegurar que el gerent de l’àrea
d’Eivissa, el Sr. Ignacio Martínez, que fins ara ha estat cap de
gabinet del director territorial Sr. Rodrigo de Santos, no puc
entendre com aquest senyor no va posar en coneixement de
tots els coordinadors dels centres l’acord entre l’Insalud i la
conselleria i que no donàs les instruccions pertinents.

Per una altra banda també he de dir, Sr. Marí, que a Mallorca
i també a Menorca, quan un ajuntament no té prou clar quin és
el seu paper el que fa simplement és posar-se en contacte o bé
amb l’Insalud o bé amb la Conselleria de Sanitat per demanar
quins problemes hi veuen o quina situació és la del PAC mòbil.
Així per exemple ho han fet el Sr. Rotger, batle d’Inca, el Sr.
Morro, batle de Santa Maria, el Sr. Lluc Tomàs, batle de
Llucmajor, el Sr. Vidal, batle de Santanyí... Amb tots ells no hi
ha hagut cap inconvenient i, si l’han tengut, s’ha exposat i
s’han arreglat les coses.

No és el mateix que vaig tenir ni a Santa Eulàlia ni a Sant
Antoni. Li he de confessar que el batle de Santa Eulàlia encara
és hora que contesti a aquesta consellera, a les seves cridades
telefòniques i a la seva int enció de posar-se en contacte amb
ell. El batle de Sant Antoni no va voler assumir la
responsabilitat d’un protocol: l’havia de dur a ple, quan tothom
sap que el que es du a ple és el conveni definitiu i no el
protocol. Però bé li puc assegurar una cosa: aquesta conselleria
no desatendrà les peticions ni d’Eivissa, ni de Sant a Eulàlia, ni
de Sant Antoni. Li puc assegurar que des del principi hem
reprès, i hem escrit una carta i l’hem adreçada al director
territorial per tornar a reprendre en tema, perquè ens pareix que
no hi ha dret que tots els ciutadans de Santa Eulàlia i de Sant
Antoni quedin sense aquest servei per manca de disponibilitat
d’institucions com en aquest cas és l’Insalud o els ajuntaments,
i per part d’aquesta conselleria li puc assegurar que hem fet
totes les passes perquè tot aquest tema es pugui redreçar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sr. Marí Serra, té
la paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres simplement dir que molt ens
temem que darrere tot això no hi hagi una consigna política per
rebutjar aquests PACs en aquestes poblacions, i no es posin
nerviosos, senyors del Partit Popular, perquè és així com ho
pensam i així ho volem dir, i en aquesta qüestió no s’ha tengut
en compte l’interès d’aquest servei en favor dels ciutadans que
l’havien de rebre, i més bé s’ha tengut l’interès de rebutjar una
cosa, potser simplement perquè venia d’un govern del pacte de
progrés. 
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Serra. Sra. Consellera, no té torn.

I.13) Pregunta RGE núm. 2259/01, de l'Hble. Sr. Diputat
Salvador Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a inversions ferroviàries a les Illes Balears.

Passam a la pregunta número 13, 2259, relativa a inversions
ferroviàries a les Illes Balears, que formula l’Hble. Diputat Sr.
Salvador Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari Socialista,
que té la paraula.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, pel juliol
farà tres anys que les Corts Generals aprovaren la Llei de règim
especial de les Illes Balears. Es veu que des del seu naixement
aquesta llei pateix d’hipotiroidisme, és a dir, qualcú crec, n’estic
segur, que està de qualque manera manipulant la glàndula que
permeti el creixement d’aquesta llei, el desenvolupament
d’aquesta llei.

És greu, Sr. Conseller, l’incompliment que en fa el Govern
central. Estam arreglats si el Govern central actua de la mateixa
manera amb totes les altres lleis aprovades pel Parlament. Per
tant nosaltres creim que és important, Sr. Conseller, insistir en
aquest tema perquè es tracta d’establir l’adequat i just equilibri
econòmic per al nostre territori insular, com diu l’exposició de
motius.

Una de les principals propostes del REB ignorada
sistemàticament pel Govern central són les ajudes per a
inversions ferroviàries, concretament previstes i regulades a
l’article 10, per tal de potenciar a les Illes aquest tipus de
transport colAlectiu. És per això que li deman si ha solAlicitat
formalment la seva conselleria al Ministeri de Foment perquè
aporti recursos per al finançament d’aquestes inversions
ferroviàries, i en aquest cas quina resposta ha obtengut. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves. Sr. Conseller d’Obres
Públiques té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
efectivament el setembre del 2000, arrel d’una visita que es va
fer al ministeri, es va donar entrada d’aquest document amb una
memòria i on hi havia tota la previsió d’inversions plurianuals
en temes ferroviaris. Evidentment aquest pla plurianual, que
representa 77.000 milions de pessetes i que inclou el
soterrament del tren a Palma i tot açò, es va donar entrada en el
ministeri.

Evidentment des d’aquell moment no n’hem tengut notícies,
i al mateix temps, pel que fa referència al REB estam a l’espera
des de fa ja dos anys que es constitueixi la comissió que

vertaderament hauria de ser la que hauria de coordinar i
orquestrar tot aquest tema d’inversions que pensam que ha de
fer l’Estat espanyol en tema ferroviari a les Illes Balears.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques. Sr.
Cànoves, no vol intervenir?

I.14) Pregunta RGE núm. 2266/01, de l'Hble. Sr. Diputat
José María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a tramesa de l'avantprojecte de llei de biodiversitat.

Passam a la pregunta número 14, 2266, relativa a tramesa de
l’avantprojecte de la Llei de biodiversitat, que formula l’Hble.
Diputat Sr. José María González i Ortea, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera de Medio
Ambiente, como usted sabe hace ya casi tres meses que le he
pedido el anteproyecto de ley de biodiversidad después de
haber visto que usted lo presentaba a los medios, usted y sus
colaboradores, a los medios de comunicación, y que lo
presentaban también a determinadas organizaciones y
asociaciones, y estoy todavía pendiente de recibir su
respuesta.

Mi pregunta es cuándo voy a tener esa respuesta en forma
del texto de ese anteproyecto de ley. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Sra. Consellera de Medi
Ambient, té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, tendrà l’avantprojecte de
llei quan estigui finalitzat. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Sr. González
Ortea, té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. El anteproyecto de ley está
finalizado, acabado y repartido, Sra. Consellera, porque lo he
visto, y si quiere se lo remito yo a usted. No he querido hacer
uso oficial del anteproyecto de ley que tengo pero se lo puedo
remitir. Está absolutamente acabado, y repartido a determinados
partidos o asociaciones. Otra cosa es que usted se lo niegue
sistemáticamente al Grupo Parlamentario Popular, y otra cosa
muy distinta -me sorprende- es que usted pretenda mentirme
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porque, insisto, se lo puedo enseñar, a usted y a toda la
Cámara, si quiere, el anteproyecto completo del primero al
último artículo de Ley de biodiversidad.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Sra. Consellera de Medi
Ambient, té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, li he de dir que és un
avantprojecte que està en discussió, està en discussió interna
per part dels partits que formen aquest pacte de govern, i per
tant en aquest moment no ha entrat oficialment en aquesta
cambra, i quan entri com a avantprojecte de llei evidentment el
tendrà com a diputat.

Li he de dir que, evidentment..., dir-li i recordar-li que mai el
Partit Popular va presentar un avantprojecte de llei a cap
diputat i dir-li, a més, que jo sí que estic en disposició d’allò
que el mateix que vaig presentar a la premsa i als mitjans de
comunicació, un resum dels aspectes més importants de la Llei
de biodiversitat, no tenc cap tipus de problema de remetre-li el
mateix. Ara, l’avantprojecte de llei, com li he dit, és un
document que en aquest moment està en discussió, i en el
moment que pertoqui, de manera oficial com a diputat, el tendrà
perquè hi hagi la discussió pertinent.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.15) Pregunta RGE núm. 2267/01, de l'Hble. Sr. Diputat
José María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a compareixença del conseller d'Innovació i Energi a
per explicar la política que pensa dur a terme.

Passam a la pregunta número 15 i darrera del torn de
preguntes del dia d’avui, que és la 2267, relativa a
compareixença del conseller d’Innovació i Energia per explicar
la política que pensa dur a terme, que formula l’Hble. Diputat Sr.
José María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, que
té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller de Innovación y
Energia, es habitual en todos los parlamentos democráticos,
que cuando se produce un cambio de gobierno y entran
nuevos miembros a formar parte de él, al cabo de un tiempo,
muy corto en general y muy breve, pasan por el parlamento a
dar una noticia generalizada a todos los grupos parlamentarios
de cuáles son las lineas maestras de su actuación.

Esto, usted no lo ha hecho. Nosotros se lo hemos requerido
el pasado 26 de febrero, casi también hace tres meses. ¿A qué
espera, Sr. Conseller? Yo creo que es una medida higiénica y
buena para todos, para usted, para el Gobierno del que usted
forma parte y para todos los grupos parlamentarios de la
Cámara, los que apoyan a ese gobierno y los que estamos en la
oposición, que usted cuanto antes adopte este criterio, como
digo generalizado en todos los parlamentos democráticos del
mundo.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Sr. Conseller d’Innovació i
Energia, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INNOVACIÓ I ENERGIA (Príam
Villalonga i Cerdà):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, bé, jo compareixeré davant la comissió quan m’arribi
la convocatòria. Jo he sentit com ha formulat ara vostè la
pregunta, però de totes formes li vull dir ja d’entrada que em
pareix molt interessant, que potser que sigui una pràctica
habitual a tots els parlaments, però em pareix molt interessant
que, com que per una banda, només fa dos mesos,
aproximadament, o qualque cosa, idò per un tema de tant abast
com són les polítiques generals de la conselleria, idò serà molt
més interessant per part d’aquesta compareixença meva i molt
més interessant per a tots els membres de la comissió un major
coneixement dels temes per part meva. En principi li vull
contestar això. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Innovació i Energia. Sr.
González Ortea, té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Bien, Sr. Conseller, es una opinión
lógicamente que no comparto, creo que después de casi tres
meses, desde la petición y de su nombramiento, yo creo que ya
podría tener usted una idea bastante cabal de cuáles son, como
digo, las lineas maestras. De hecho usted ha venido a explicar
otras cosas tan complejas como el Plan energético, y respecto
a que usted no sabía nada de la convocatoria o que le ha
llegado, eso ya sí que me sorprendre muchísimo. Yo estoy
seguro que los servicios del Parlamento la han hecho llegar
diligentemente al Gobierno, que comprendo que en este
gobierno ya no se puede hablar de la misma diligencia por parte
del Gobierno y tal vez usted no la hubiera recibido.

En cualquier caso normalmente, Sr. Conseller, es usted que
tenía que haberla pedido, no yo que tenía que habersela pedido
a usted, pero bien, sea como sea, espero y confío en que
pronto esté usted suficientemente enterado de cuál es la
problemática de su conselleria y considere usted que su nivel
de conocimientos es suficiente para compartirlo con nosotros.
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Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Sr. Conseller d’Innovació i
Energia té la paraula per tancar.

EL SR. CONSELLER D’INNOVACIÓ I ENERGIA (Príam
Villalonga i Cerdà):

Li assegur que jo no he rebut cap convocatòria, jo no sé per
què insisteix en aquesta qüestió. Jo tenc notícia, va ser publicat
en el seu moment en el Butlletí de la comunitat, però jo no tenc
cap convocatòria que em fixi un dia i una hora. Per tant, això
que quedi clarament aclarit.

Per una altra banda li vull dir que la política d’aquesta
conselleria no serà la meva política. La política d’aquesta
conselleria és la política del Govern i, per tant, l’únic que
podrem fer o l’únic que pens fer és fer un repàs a les actuacions
ja fetes i comentar amb vostès aquests dos anys de legislatura
que queden, les actuacions principals que durà a terme la
conselleria.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Innovació i Energia. Amb la
seva resposta queda conclosa aquesta pregunta i acabat el torn
de preguntes.

II.1) InterpelAlació RGE núm. 2106/01, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació
amb la desestacionalització turística a les Pitiüses.

I passam al punt següent de l’ordre del dia, que són les
interpelAlacions, interpelAlació 2106, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació a
la desestacionalització turística a les Pitiüses. En nom del Grup
Parlamentari Popular el Sr. Pere Palau té la paraula per defensar
o per exposar la interpelAlació.

EL SR. PALAU I TORRES:

Sr. President, senyores i senyors diputats. A l’anterior
legislatura el govern del Partit Popular va aprovar el Pla de
desestacionalització turística de les Illes Balears, però en el qual
hi havia comprès també un pla específic per a les illes d’Eivissa
i Formentera. 

Prèviament a aquest pla es va fer una feina molt important,
una feina bastant elaborada i una feina de consens entre tots
els agents, tant empresarials, com sindicals i socials de les illes
d’Eivissa i Formentera. Hi varen participar, a part dels grups
polítics del consell insular i de l’equip de govern del consell
insular, Foment de Turisme, la Federació d’Hostaleria, sindicats
Comissions Obreres i UGT, Pime, Prodeco, associacions
esportives i quasi quasi podríem dir que, en aquell pla, hi varen
participar fins i tot les associacions de veïns, o sigui que va ser

una feina consensuada de tots els agents socials d’Eivissa i
Formentera.

El pla de desestacionalització turística pitiús tenia com a
objectiu aconseguir un desenvolupament harmònic i socialment
rendible del nostre model turístic que es basàs principalment en
la desestacionalització de la nostra oferta turística, és a dir, un
repartiment de l’activitat turística al llarg del màxim possible de
quantitat de mesos de tot l’any i, si fos possible, tot l’any. Tots
sabem que era una tasca molt difícil, tots sabem que quan es
parla de desestacionalització no és fàcil, no és dar a un
interruptor i que de la nit al matí ja comencen a venir turistes
durant tots els mesos d’hivern, però tots també sabem que s’ha
de fer una feina, una feina en aquest cas que ja corresponia a
l’administració per aconseguir en primer lloc que els mesos de
temporada baixa tenguéssim uns coeficients d’ocupació més
bons a les nostres empreses turístiques, en segon lloc allargar
el màxim possible el que siguin les temporades, tant per l’inici
com pel final; i en tercer lloc, com és natural, no podem rebutjar
que es pugui tenir obert durant alguns mesos de l’hivern. 

Però clar, el pla aquest no era un simple document, que allà
tenc una còpia, no era un munt de papers, o millor dit, era un
munt de papers però un pla no pot quedar només en un munt
de papers, sinó que perquè aquest pla funcionàs s’havien de
posar una sèrie de mesures, s’havien de posar en marxa tota
una sèrie d’activitats, perquè d’alguna manera poguéssim
aconseguir allò que nosaltres volíem amb aquest pla. 

Entre aquestes mesures figurava la potenciació de
l’especialització per productes, o sia que dins l’oferta tant de la
natura, com d’esports, com de salut, com de cultura, com de
negocis, congressos etcètera, o sia que s’havien de potenciar
tots aquests sectors, però per poder tenir  aquests sectors com
és natural havíem de millorar les nostres infraestructures de
l’oferta complementària, o sia que per fer congressos, com és
natural, hem de tenir instal Alacions adequades, i per fer
esdeveniments esportius també s’han de tenir instalAlacions
apropiades.

També es preveia l’embelliment de les nostres zones
costaneres i l’interior, potenciació de programes d’animació, així
com també la promoció, com he dit abans, d’esdeveniments
culturals i esportius, millora de tot el que fos l’oferta
complementària; també amb el pla hi venia reflectida la
implicació dels majoristes de viatges en l’elaboració i la difusió
de tots aquests programes no estacionals, millores també de les
nostres comunicacions aèries, tant sien comunicacions a nivell
nacional com comunicacions que puguem tenir amb diferents
ciutats europees, i també, com no, la potenciació de la formació
de tots els professionals que d’alguna manera tenguessin
alguna cosa a veure amb el turisme, i aquí pos entre parèntesi,
i si més endavant tenim temps, escola d’hostaleria, una de
tantes, etcètera, etcètera.

Bé, moltes d’aquestes mesures es varen posar en marxa,
com he dit, no solament es va aprovar aquest pla sinó que es
varen posar en marxa en la legislatura anterior, però en aquests
moments nosaltres ens preguntam què ha passat des que hi ha
el Govern del pacte del progrés. S’han continuat aquestes
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mesures? En part s’han continuat i ja d’alguna manera hem
complert, hem arribat als objectius que ens marcava el pla?
Aquest pla va quedar oblidar dins algun caixó, o què és el que
ha passat? I ho feim senzillament perquè els fets que tenim
últimament són uns fets preocupants, i uns fets que d’alguna
manera ens encenen el llumet vermell del que està passant amb
el turisme de baixa temporada, o turisme d’hivern, o la
desestacionalització de les Pitiüses, com li vulguem dir.

I em referiré concretament a cites en premsa, perquè fins a
la data jo desconec que hi hagi hagut alguna acció més que tot
el que he vist en premsa durant aquests darrers dies. Dia 6
d’abril els mitjans de comunicació anuncien que el majorista
alemany Tui abandona el programa d’hivern a l’illa d’Eivissa, o
sia el pròxim hivern, i a més hi afegeix, aquí diu que un dels
motius és falta d’oferta complementària i més suport de les
institucions. Jo dic, què s’ha fet després d’aquest anunci per
part de l’Administració competent? Bé, que jo sàpiga, i supòs
que tendrem ocasió després per part del conseller que ens ho
explicarà, però que jo sàpiga, però em cenyeix el que dic també
a la premsa, a les declaracions en premsa, que diuen que es
demanaran explicacions a Tui per què és que no ve a Eivissa el
pròxim hivern. O sia, que es demanaran explicacions, no es diu
ni que s’anirà a parlar amb Tui, ni que es veurà què li fa falta, ni
que intentaran reconduir la situació, sinó que li demanaran
explicacions, i si és necessari el renyaran, perquè ha dit que no
volia venir a Eivissa la pròxima temporada.

Bé, però seguim, i encara més preocupant. Si la qüestió de
Tui és preocupant, i també vull posar entre parèntesi perquè no
em surti després amb xifres. Tots sabem que les xifres són
fredes, i quan es comença un programa és difícil, i sabem que
no és només la gent que ve durant es mes de gener i el mes de
febrer o el mes de març, sinó que fins i tot és l’inici de la
temporada allò que d’alguna manera fa que les ocupacions
puguin tenir aquest èxit la desestacionalització; 24 d’abril el
grup LTU, o millor dit el grup (...), que és el titular de LTU, la
companyia aèria LTU, que té diversos vols setmanals entre
Eivissa i diferents ciutats europees, diu que també anulAla els
vols la pròxima temporada turística a l’illa d’Eivissa. I com a
motiu, que ho diuen els diaris, no ho diu aquest portaveu que
els parla, diu que el majorista justifica la mesura davant l’elevat
risc que suposa per a les seves reserves la campanya contra la
taxa turística a Alemanya. 

Bé, davant, com deuen suposar, senyores i senyors
diputats, aquestes notícies, tant la de Tui com la de LTU, el
sector hoteler, però no el sector hoteler sinó tots els sectors,
avui encara he vist en els diaris d’Eivissa que posen que els
comerciant diuen que si no hi ha una vertadera
desestacionalització no poden tenir obert durant segons quines
dates, el sector hoteler es preocupa i denuncia que el Govern
discrimina Eivissa i Formentera en qüestions de promoció
turística, i això ja suposa oblidar la desestacionalització.

Però no acabam aquí, com dic. Som una comunitat de
declaracions, no de fets, però declaracions sí que en tenim
sobre aquest tema. La Sra. Pilar Costa, presidenta del Consell
Insular d’Eivissa i Formentera, fa unes declaracions i diu que la
desestacionalització no ha fracassat perquè mai no ha existit, i

que el que passa obeeix a motivacions de tipus polític
orquestrades per determinats sectors polítics -Partit Popular es
referia- i econòmics -hotelers supòs-, que miren els seus
interessos. Diu que el pacte no ha cedit al pols dels hotelers. 

Bé, jo voldria dir aquí públicament, no hem vengut per
defensar l’altre sector econòmic, però que el Partit Popular
primerament per responsabilitat mai no ho faria, però segona,
no tenim el braç tan llarg, que ens arriba fins a Alemanya, i li
diguem a un majorista com Tui, o a una companyia aèria com
LTU “tu has de volar, tu no has de volar, tu has de deixar
aquest programa perquè ara políticament ens convé”, o sia que
quedi ben clar que el Partit Popular el que està actuant de
responsabilitat.

Però continuam amb declaracions, i la Sra. Blackman,
directora d’Ibatur, diu que Ibatur rebutja fer una campanya
diguem per pànic, per salvar el turisme d’hivern a Eivissa, que
bé, que ja es farà, però quan s’acabi el Pla de màrqueting. Però
a més diu, acusa els hotelers, contestant-los a la discriminació,
dient que si no s’ha fet res és perquè ells no han proposat res.
O sia, com que els hotelers no han proposat res -cosa que jo
dubt-, ells no han fet res per això. I també diu que precisament
està fallant la desestacionalitat turística a les nostres illes
perquè hi ha una falta d’oferta complementària i
d’infraestructures públiques. 

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

 EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies. ...i fins a aquí podríem estar d’acord, però jo aquí
vull fer un parell de preguntes al Sr. Conseller, ja per acabar, Sr.
President, i li dic: Sr. Conseller, vostè creu que la Sra. Pilar
Costa té raó quan diu que la desestacionalització no ha mort
perquè no ha existit mai? Vostè creu que té importància o no
l’anulAlació de Tui i dels vols de LTU? Pensa, Sr. Conseller, fer
alguna campanya específica per salvar el turisme d’hivern a
Eivissa i Formentera? Creu que la culpa per la falta de promoció
de les Pitiüses la tenen els hotelers? Pensa el Sr. Conseller -i
aquí quasi m’atreviria a dir que l’hauria de fer al Sr. President
del Govern, perquè la falta d’infraestructures a les nostres illes
és tan gran en matèria de carreteres, d’aigua, de platges,
privatització de poder fer camps de golf, recordin, una llei que
vàrem fer en aquest parlament, que som l’única illa discriminada
que no pot tenir oferta complementària de camps de golf- creu
que és necessari fer quelcom? Pensa el Sr. Conseller que és bo
per a la nostra principal economia que existeixi un enfrontament
continuat entre el sector turístic i en aquest cas
l’Administració? Pensa que és creïble, a nosaltres ens costa
molt creure-ho, que el viatge que s’ha de fer a Alemanya per
parlar amb els responsables de Tui, la Sra. Presidenta del
Consell Insular ens va dir en una mesa de turisme que s’hi
aniria a finals de maig, ara avui llegesc en el diari d’Eivissa que
s’hi anirà dia 11 de juny, creu que en més de dos mesos no
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hagués set possible contactar amb Tui per veure què passava?
Si això és així, que no s’ha pogut fer abans, quelcom greu està
passant.

Ja Sr. Conseller, esper que em pugui contestar, si pot ser,
aquesta sèrie de qüestions, que ens pugui explicar, i
m’agradaria que ens digués que jo estic equivocat, que jo
només he llegit la premsa, però la veritat és que no tenc altres
mitjans per saber el que vostès fan, i per descomptat que facin
el possible perquè Eivissa i Formentera no quedem a la coa del
que és la resta de les Illes Balears. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Palau. En nombre del Govern tiene la palabra el
Sr. Conseller de Turismo. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Sr. President, Sr. Diputat. Jo crec que convé repassar una
mica les xifres, i poder centrar exactament quin és el problema,
i esper fer-ho amb la màxima diligència, com ens demanaven
abans, fa una estona.

De novembre del 2000 a abril del 2001 el mercat alemany ha
baixat 12 punts, el mercat britànic ha pujat 6 punts i el mercat
espanyol ha pujat 8,5 punts. Per tant jo crec que el problema de
temporada baixa a Eivissa és un problema de mercat alemany,
no podem generalitzar a tots els mercats. També li vull dir que
aquestes xifres, i no entraré en el debat aquest, d’aquesta certa
nostàlgia seva, que entenc que la tengui, cap a aquell pla de
desestacionalització que es va fer i que no s’ha continuat.
Digui’m una sola mesura d’aquell pla que s’hagi fet, i no em
digui la piscina de Sant Josep, que és l’única que es va fer. És
a dir, anant a les xifres, l’any 98 el mercat alemany tenia 18.000
alemanys a Eivissa, l’any 2001 n’hi ha 32.700. És a dir, marquem
diferències, en el sentit que és molt fàcil en abstracte, però
parlem en temes concrets. El problema és el mercat alemany, no
són els altres mercats, i dins el mercat alemany la diferència de
visitants a Eivissa de l’any 98 al 2001 són 14.000 a favor de
l’any 2001.

Quins són els motius perquè hi ha aquesta baixada en
relació a l’any anterior, al 2000? Els motius perquè hi ha aquesta
baixada en relació a l’anterior són essencialment perquè el
mercat alemany, que no creix des de fa sis anys, està en unes
xifres estancades, té altres destins, i d’aquesta manera Tui
decideix enviar turisme a Turquia. No són paraules meves, són
p araules del Sr. (...), del grup (...), que diu “en Alemania,
mirando las ventas del 2001 ha habido un claro movimiento
hacia Turquía y Grecia en detrimiento de España”. El Sr. José
Antonio González, d’Iberostar Hotel Resort, que està lligat, com
vostè sap, a l’altre gran tour operador alemany, diu que
Turquia està ple i encara no han començat la temporada, “son
camas que se le han quitado a otros destinos situados en la
corta distancia europea, y nosotros estamos en esta ratio”. És
a dir, que hi ha una tendència dins el mercat d’anar cap als
mercats competidors. Dins el mercat anglès nosaltres hem fet
un estudi, conjuntament amb el Foment de Turisme, i ens diu
que evidentment Eivissa té un problema d’imatge, que pot

repercutir en el turisme familiar, però que en temporada baixa no
detecten cap tipus de problema.

En relació a Tui, hem de parlar que Tui duia 800 clients, això
era el volum, quines són les raons que donen? Donen la raó
que el volum de clients que mou és poc, i la falta de suport de
l’oferta complementària. Jo en cap moment crec o he entès que
sigui una falta de suport de les institucions, perquè vostè sap
perfectament bé, perquè a més va estar a la presentació, hi ha
un vídeo, una actuació conjunta amb Tui davant 11.000
agències de viatges, és a dir que s’ha fet una inversió en això,
i amb Tui, com és lògic, jo hi vaig parlar al mateix moment que
va sortir la notícia. Hem estat parlant de forma reiterada, no
només hem estat parlant de forma reiterada sinó que hi ha una
reunió concreta amb Tui prevista per dia 11 de juny. Però a més
jo també he estat a Alemanya, he estat amb els representants de
la DRV, amb un membre concretament de Tui, hem estat parlant
de totes les qüestions de Balears, i Eivissa en concret, i no
només hem quedat en parlar, sinó que a partir del mes de juny
començarem a fer reunions a nivell tècnic per anar fet el que
podria ser un pla màster per a les Illes Balears.

Tenim previst en aquesta línia obrir una representació a
Berlín, com li hem comunicat, per anar consolidant la nostra
presència al mercat alemany. Es va fer una reunió al Foment de
Turisme, les conclusions anaven també una mica en la línia que
ens havia marcat Tui, que l’important era definir el producte que
es vol vendre, era important fer una acció promocional
individualitzada a Eivissa; en aquest sentit feim feina amb DRV,
que hi ha tots els majoristes de viatges, per anar determinant
actuacions, i tenim de temps un termini no llarg, però sí que no
és aquella qüestió que sigui urgent, perquè la temporada alta té
unes altres xifres.

Jo en cap moment no he anat a demanar explicacions a cap
majorista, com pot suposar, no sé d’on ho treu. Jo
personalment no he anat a demanar explicacions, i amb els
majoristes, i concretament Tui, tenc una relació fluïda i
constant.

Li dic el mercat, és a dir, tenim un cert temps de maniobra,
perquè el mercat d’hivern a Eivissa, concretament al mes de
març està en un +37% de reserves dins el mercat anglès, que és
on tenim xifres. Dins les reserves del mercat de cada estiu, el
mercat anglès estam a un +24% el mes de març. Balears és el
destí dins el món que s’està recuperant amb més capacitat o
amb més rapidesa dins el mercat anglès. Per tant, aquestes
previsions no són unes previsions d’un mal any. Les
previsions per l’hivern de l’any 2001-2002 dins el mercat anglès
amb reserves estam a Eivissa concretament al 12% superior a
aquesta temporada, i en general dins Balears està a un 22%. Per
tant, com li dic, dins el mercat anglès no tenim preocupació. I
dins el mercat alemany, els estudis que tenim concretats, que
feim amb la Universitat de Dresden, ens diuen que ens mourem
en xifres similars a les d’aquest any. Les xifres d’aquest any li
record que són més baixes que les de l’any passat a dins el
mercat alemany, però són exactament de 18.000 han passat a
32.000 en relació a l’any 98. Li dic el 98 per una certa referència.
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Si vol més xifres, per les impressions en aquest moment com
està Eivissa, les previsions d’aquesta setmana que ve dins
Eivissa d’ocupació està per damunt, està dividit en tres sectors,
un sector està en 6,25, i l’altre un 15% per damunt d’ocupació,
i l’altre un 0,25 per baix. És a dir, que no crec que s’hagi de fer
alarmisme en aquest sentit, a pesar que sí que és necessari
actuar de forma ràpida i contundent perquè la situació dels
mercats i els competidors a dins els mercats és diferent, és
distinta a la que teníem abans, i per tant és necessari.

Ja li dic, digui’m una sola mesura de les que s’han fetes en
aquest famós pla que varen fer vostès, i la podrem discutir;
però fins ara, que recordi, no hi ha cap mesura. S’està fent feina
conjuntament amb diferents sectors en l’elaboració d’un pla de
màrqueting, per tant fer feina amb diferents sectors no és
exclusiu del Partit Popular. El que sí és exclusiu del Partit
Popular és fer un pla sectorial, i llavors no fer reunions
posteriors. En aquest moment, per concretar-li, li diré que de
gener a abril a Eivissa i Formentera s’han tret, a nivell de fam
trips  han duit 57 mitjans europeus. La importància que li volen
donar a Eivissa dins el mercat anglès és, perquè dins el mercat
anglès sí que detectam un problema d’imatge, cosa que no
detectam dins el mercat alemany, farem de tal manera que dins
el (...) de dia 7 de juny l’espectacle central serà el de la moda
Adlib, hi haurà un estand concret dedicat a patrimoni de la
humanitat. Sap vostè perfectament que es varen fer les jornades
informatives de mercats emissors, i varen dur tots els caps
d’oficines de turisme a Eivissa perquè s’interessassin en el
producte. Sap que hi ha un conveni entre Tui i Ibatur en què es
feien uns vídeos, que es continuen passant, uns (...)
p rofessionals, i que es va fer una actuació d’11.000 agències,
no només a Alemanya, a Àustria i a Suïssa. El problema
d’hivern a Eivissa sap vostè que s’ha augmentat, i en aquest
moment, com li dic, s’està fent un pla de màrqueting (...).

Però si anam a les xifres, vostè em dirà que podem fer un
estudi comparatiu de xifres, per veure quina importància se li
dóna a Eivissa o no se li dóna a Eivissa. Ibatur l’any 98 va
invertir 95 milions de pessetes, a l’any 99 en va invertir 100,
l’any 2000 en va invertir 175, i l’any 2001 duu invertits ja 126
milions de pessetes, i estam al mes de maig.

Hi ha un programa específic en el conveni que s’ha firmat
amb el Consell Insular i el Foment, perquè hem firmat les tres
parts, ja que ens barallam amb tanta gent, les firmam a tres
parts. És una actuació, un conveni concret del que ha de ser
promoure les activitats que ens condueixin a crear, diversificar
el producte dins Eivissa. Si ens referim a la Conselleria de
Turisme, aquesta gran Conselleria de Turisme que havia de fer
tots aquests plans d’inversions i no sé quantes coses més,
l’any 98 va invertir 20 milions de pessetes que eren de Futures,
i li record que venia el 60% de Madrid; l’any 99 va invertir 20
milions de pessetes, i li record que venia el 60% de Madrid. Per
tant, faci comptes, el que és el 60%: 8 milions i 8 milions per part
de la Conselleria de Turisme a Eivissa; i l’any 2000 es varen
invertir 36 milions de pessetes per part de la Conselleria de
Turisme, i l’any 2001 es duen invertits 51.500 milions de
pessetes. La diferència entre el que feia vostè, que és xerrar
molt, i el que feim nosaltres, que és concretar les coses i posar
els recursos .

Ja li dic, digui’m una actuació concreta per part de la
Conselleria de Turisme en matèria de desestacionalització dins
aquest programa amb inversions. En aquests moments
s’inaugurarà el camp de gespa natural de Can Misses. Es va
haver de fer el de gespa artificial per poder llevar els alAlots que
jugaven allà. S’inaugura i s’arregla la pista d’atletisme i la
piscina. És un conveni aquest que es fa no només amb el
Consell Insular, sinó que es fa amb l’associació d’hotelers
d’Eivissa i amb un altre soci, que també firma el conveni, que és
Tui, i li repetesc, Tui. 

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Quant a altres inversions que s’han fet per anar
desestacionalitzant a Eivissa i Formentera, ara també està ja
acabada la cova d’es Cuiram, s’ha fet el camí que va cap allà per
poder practicar senderisme, i també està a punt d’acabar o
acabat el camí de sa Pujada. 

Per tant, jo el que li vull dir és que allò de fer aquesta
campanya, això que avui matí quan venia o me n’anava a ca
meva sentia a la ràdio “ la pésima gestión del pacto
d’esquerres”, i aquesta demagògia de xerrar, xerrar, i (...) coses
que es feien, però dades concretes, no hi ha ni una sola
realització de la Conselleria de Turisme en aquests anys a
Eivissa i Formentera, en lloc de fer xerrar tant, crec que
l’important seria que ens posàssim a colAlaborar tots perquè
efectivament hi ha un problema d’imatge dins el mercat anglès,
i tenim un problema dins el mercat alemany, que és un problema
dins el mercat que és un problema generalitzat per competència.
I amb aquesta feina hi hem de fer feina tots, i meny s
propaganda en torn a qüestions d’aquestes, perquè a l’únic
que condueixen és a crear el problema encara més gros. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Para fijar la posición, ¿grupos que
deseen intervenir? Por el Grupo Mixto tiene la palabra el Sr.
Buades. 

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Senyores i senyors, bon dia. Estam contents de poder parlar
d’aquest tema una vegada més en aquest parlament, perquè
estam parlant de les Pitiüses, l’oferta turística pitjor
comercialitzada de les Illes Balears, i que des de temps
immemorial continua pendent d’un canvi estructural a millor.

En primer lloc el que voldria dir és que no és que el Pla de
desestacionalització vagi bé o vagi malament, sinó que ja a la
premsa pitiüsa dels anys 30 trobam articles que diuen que a
l’hivern no ve ningú. Això ho podem trobar abans de l’any 36
als diaris d’Eivissa, com ja passava als de Mallorca, i 70 anys
després estam pràcticament igual. En qualsevol cas el que sí
s’ha de dir és que a les Pitiüses, com a la resta de les Balears,
creix l’estacionalitat, no decreix sinó que a l’estiu ve cada
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vegada més gent i concentra un volum total molt més gran
proporcionalment que, per exemple, el període del primer
trimestre de cada any; i això és un fet lamentable perquè les
paraules de tots nosaltres, del partit que siguem, i la realitat
estan massa separades. És a dir, deixem de parlar de coses que
no existeixen i comencem a parlar de mesures concretes que
poden ajudar a canviar això. Les xifres que coneixem, i el
conseller les ha repetit, ens vénen a dir que a Formentera als
tres darrers anys estaríem al “zero coma” en matèria d’ocupació
hivernal, i que a Eivissa estaríem entre el 6 coma i el 3 coma. En
realitat són xifres ridícules, i no són culpa d’aquest govern; són
culpa d’aquest govern, del passat..., i si continuam així seran
del futur, i això sí que és realitat.

Segona cosa que ha dit el Partit Popular, i que no hi estam
mica d’acord, és que ens hem de preocupar perquè la Tui
estigui preocupada o la LTU deixi de dur vols aquí. En aquesta
famosa Mesa de Turisme de les Pitiüses a què l’altre dia vàrem
assistir gent molt diversa, es va constatar que de 8.000 turistes
que ens va dur Tui, només 800 varen acabar a hotels de les
Pitiüses. Això què vol dir? Que pel camí n’hem perdut uns
quants, 7.000 i busques de turistes sobre 8.000 no van a hotels,
i bàsicament van a oferta complementària irregular, és a dir
ilAlegal. Això ens preocupa molt com a societat pitiüsa i com a
progressistes pitiüsos, perquè aquests majoristes cada vegada
fan més cosa a casa nostra, poden disposar d’aquells volums
de turistes que continuen sent baixos, però ja són uns quants
milAlenars, i que amenacen en anar-se’n o quedar, però en
qualsevol cas 9 de cada 10 turistes que ens duen no van a
oferta hotelera reglada, i això és molt dolent perquè el cost en
llocs de treball i en beneficis socials per a Eivissa i per a
Formentera és molt gran. Alerta, doncs, a confondre els
interessos d’alguns majoristes amb els interessos de molts
d’hotelers locals que fins ara no han estat gaire ajudats per
comercialitzar d’una manera independent el seu producte.

En tercer lloc el Partit Popular ha fet referència, no tant avui
com a les declaracions de premsa sobre aquesta interpelAlació,
que pobrets, a Eivissa i Formentera no podem fer camps de
golf, i això ens condiciona molt. Però, clar, a Mallorca hi ha el
mateix tipus de problemes, per exemple. Aleshores, el
percentatge d’ocupació a l’hivern no és sensiblement superior
a Mallorca. Què és, que els camps de golf arreglen l’ocupació?
I en el cas que fos així, que no ho és, no empitjoren les reserves
d’aigua, no empitjoren el consum energètic que no podem fer
créixer a les Pitiüses? Per aquí no hi ha res a fer. En canvi, creim
que sí, que seria interessant rendibilitzar molt més les
inversions d’hivern en temes com el turisme cicloturista, el
recurs marí, és a dir tot el que és turisme submarí i de busseig,
el turisme naturalista, que està pràcticament abandonat, o el
turisme cultural. I un fet molt important són les infraestructures
de transport públic. Cap turista no pot viatjar dins les Pitiüses
per carretera en condicions normals, perquè a l’hivern, a l’estiu
ja està molt malament, a l’hivern pràcticament no existeix
transport públic. I això és un fet que pagam els residents
habitualment, però que el sector turístic més independent, que
va a restaurants locals, que vol veure una mica de color del
país, de color d’Eivissa o de Formentera, no té oportunitat de
fer-se itineraris independents.

Hem de resituar, per tant, la discussió sobre
desestacionalització en els beneficis socials i locals d’aquest
turisme, i per exemple als Verds no ens pareixeria bé que, per
exemple, vengués el triple de gent, duits per uns majoristes que
se’ls enduen fora dels hotels, i que per tant són il Alegals i no
paguen fiscalitat, i que en canvi incrementen la factura
energètica, la factura hídrica o la factura de residus. I
alternativament, ens preocupa molt que es va aprovar un pla
d’ordenació de l’oferta turística fa uns anys, no té cap
realització, a Eivissa i Formentera no tenim cap pla
d’excelAlència turística a cap nivell, i el màrqueting turístic fins
i tot ara desgraciadament, i nosaltres no estam massa contents,
continua en mans d’una empresa privada, que és el Foment de
Turisme d’Eivissa i Formentera. Això no ens pareix normal.
Aquest país ha de controlar els fons públics que se’n van a
propaganda turística, i aquest país necessita com el pa que la
propaganda pública, pagada per tots els ciutadans i ciutadanes,
sigui controlada des de les institucions públiques, i no sigui
subvencionant viatges, de vegades fins i tot a Polònia, per
veure si aconseguim un turista, a través del Foment de Turisme
d’Eivissa i Formentera. Això és una barbaritat, i ha de tornar a
un control públic.

Una darrera cosa que volia dir en aquest sentit és que una
de les queixes més freqüents a Eivissa i Formentera per part de
molts de turistes, especialment del mercat alemany, és que no
hi ha qualitat paisatgística. Cada vegada està més degradada
urbanísticament i paisatgísticament Eivissa, i ja no dic
Formentera. Formentera era el paradís dels alemanys en
bicicleta als anys 80; ara és el paradís dels italians en motorino
al mes d’agost. Això ha canviat, i això ho hem de resituar. Si no
tenim curs del paisatge, si no disminuïm d’una manera dràstica
la degradació territorial de les nostres dues illes, no hi ha res a
fer en aquest sentit.

El darrer punt que volia tractar, és que els Verds som
partidaris que hi hagi més turisme a l’hivern a costa de les
puntes de turisme a l’estiu. S’ha de reduir el nombre global de
turistes, i aquesta reducció ha de permetre créixer a l’hivern.
Que el còmput global, per tant, ha de ser de contenció i a la
baixa, i no de creixement entre uns i altres; i que més increment
com continuam tenint a l’estiu, durà més colAlapse de carreteres,
més colAlapse d’infraestructures de residus, més destrucció de
paisatge, i ja no podem passar d’aquest nivell de sostenibilitat.
Quant és suportable? Quant podem créixer més entre tot? I
nosaltres proposaríem que es donàs prioritat al benefici social,
el benefici dels hotelers locals, sobre les grans cadenes de
majoristes, i que a les Pitiüses es posàs en marxa una vertadera
estratègia de contenció territorial i millora paisatgística. Sense
això, no hi haurà res a fer, continuarem sent els pitjors dins les
Balears, amb un marc turístic i de comercialització cada vegada
més difícil, davant la competència de Tunísia, de Canàries, del
Carib, d’Indonèsia, d’Israel mateix, de Grècia. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Buades. Por el Grupo Parlamentario PSM-Entesa
Nacionalista tiene la palabra el Sr. Buele.
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EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, aquesta interpelAlació que ha presentat el Grup
Parlamentari Popular per debatre la política del Govern de les
Illes Balears en relació a la desestacionalització turística a les
Illes Pitiüses, per al nostre grup parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista és d’agrair que l’hagin volguda presentar perquè
ens permet poder debatre un tema, un tema que afecta les Illes
Balears en dos aspectes que m’agradaria remarcar. En primer
lloc afecta les illes d’Eivissa i Formentera, illes amb el menor
pes poblacional del conjunt de l’arxipèlag; però d’altra banda
afecta el tema econòmic de major pes, tant a Eivissa i
Formentera, com a Mallorca i a Menorca.

I he volgut escoltar aquesta interpelAlació i els termes en què
l’ha volguda fer el Grup Parlamentari Popular. Al nostre
entendre s’ha basat en tres aspectes, dels quals nosaltres ens
n’hem fet una opinió. Ha començat al Aludint al Pla de
desestacionalització turística per a les Illes Balears que va fer el
Partit Popular a l’anterior legislatura, i queixant-nos, si és que
ens hem de queixar de qualque cosa en aquests moments, és
per dir que allò que no es volia que fos és el que ha estat;
qualque cosa més que un munt de papers no es vol en aquest
moment que hagi estat, però això és el que sembla que ha estat.
Aleshores per a nosaltres la posada en marxa la legislatura
anterior d’aquest pla de desestacionalització turística veim
quins són els fruits que ha donat, però veim que l’actual
govern de les Illes Balears intenta dinamitzar encara més això.

El segon punt en què es basava la interpelAlació fa referència
a uns fets que ens deien que encenen un petit llumet d’alerta,
i alAludia a Tui, a LTU, a la Sra. Pilar Costa, a la Sra. Blackman...;
aquests llumets que encenen aquest estat d’alerta, el Sr.
Conseller, quan ha intervengut, a la seva intervenció que ha fet
des de la tribuna ens ha fet veure fins a quin punt és..., la
relativitat d’aquests llumets encesos. I en tercer lloc ens feia,
presentava davant aquesta cambra tota una sèrie de preguntes
relacionades amb aquests fets i amb aquests plans anteriors.

Bé, nosaltres també hem volgut escoltar el que ha dit el
conseller, i des del nostre punt de vista ha centrat el problema,
i l’ha centrat en dades ben concretes: el problema d’Eivissa, és
d’Eivissa o és del mercat turístic alemany estancat? Amb les
dades que ens ha donat hem vist clarament que això forma part
de tot un conjunt de problemàtica turística que afecta Europa
i que hem de relativitzar molt el pes que pugui tenir aquest
descens; si l’any 98 hi havia prevists 14.000 turistes menys,
manco, que per a enguany, això no vol dir que estiguem anant
tan enrere com a vegades pot semblar des de les postures que
pren el Partit Popular. Motius: TUI cap a Turquia i Grècia en
detriment d’Espanya, tot això confrontat amb un marge de
temps de maniobra en la recuperació del mercat anglès.

Des del nostre punt de vista, per tant, quan es fa alAlusió a
l’anulAlació de reserves de cara a la propera temporada d’hivern
d’enguany, i quan es fa referència a la disminució i
l’estancament del nombre del nombre de visitants, em permet
dir que supòs que el Grup Parlamentari Popular, amb la
formulació que ha fet aquí no s’està referint a la disminució i a

l’estancament dels visitants, no els deu desitjar cap mal, deu ser
el nombre de visitants que disminueix i s’estanca. Llavors, des
del nostre punt de vista creim que el conseller ho ha explicat
molt bé: A través d’Ibatur aquest govern progressista i
nacionalista a les Illes Balears té la finalitat de fomentar una
diversificació d’aquesta oferta turística a la temporada d’hivern
d’enguany i ha destinat un nombre considerable de recursos
econòmics, en aquest pas molt més que en anys anteriors, ha
signat convenis de colAlaboració amb l’Ajuntament d’Eivissa i
el Consell Insular d’Eivissa i Formentera, ha procedit a activar
mecanismes tendents a reconduir la decisió del majorista de
viatges TUI, i ha reunit el sector públic i el sector privat -
hotelers, majoristes de viatges, Foment de Turisme, Ibatur,
Conselleria de Turisme- a fi d’estructurar i coordinar les
activitats que es considerin més adients.

Des del nostre punt de vista, per tant, creim que la
Conselleria de Turisme, el Govern de les Illes Balears,
interpelAlat pel Grup Parlamentari Popular, ha de continuar fent
la feina que està fent, com ara. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Buele. Por el Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra el Sr. Marí Ribas.

EL SR. MARÍ I RIBAS:

Bon dia, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, comparesc per defensar la posició del nostre grup
parlamentari Socialista davant la interpelAlació del Grup Popular
que ha fet el Sr. Palau.

No sé si m’hauré d’ubicar com a diputat d’aquest parlament
o com a conseller del Consell Insular, però potser ho hauríem
de fer, tal com s’ha mencionat la president del consell i altres
coses, hauríem de repetir a les nostres illes.

Però bé, anem a la interpelAlació, perquè quins són els
motius que duen a presentar aquesta interpelAlació al Govern?
Què ha passat perquè el principal grup de l’oposició presenti
una iniciativa -supòs que vendrà llavors una moció posterior-
que només parla d’una part de les Illes Pitiüses, de les Illes
Balears, en aquest cas les Pitiüses? Pareix que els motius que
argumenten són les notícies que el majorista de viatges TUI ha
decidit suspendre el seu programa d’hivern a Eivissa i a
Formentera, però no és ver, Sr. Palau, que hi hagi cancelAlacions
de vols ni de reserves. La TUI ha anunciat que l’hivern que ve
se suspendrà el programa d’hivern, res més,  programa d’hivern
que, per ilAlustrar una mica els presents, senyors diputats,
segons el mateix majorista de viatges TUI va dur a les illes
d’Eivissa i Formentera 800 turistes els darrers quatre anys, cada
hivern, vull dir, cada un d’aquests hiverns. Per fer-nos una idea
del problema, podíem dir que els mesos d’hivern a les Pitiüses
rebem uns 70.000 visitants; d’aquests, 15.000 són estrangers;
d’aquests estrangers, uns 12.500, més o menys, són alemanys.
Bé, idò 800 d’aquests són els que du el majorista TUI. Després
parlarem de LTU més endavant. Jo no és vulgui, en fi, disminuir
la importància d’aquest fet, però sí que és ver que les dades
són les que són i hauríem de posar-los just en el seu termes, i



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 62 / 15 de maig del 2001 2745

 

les xifres també són les que són. En qualsevol cas reconec que
l’estacionalitat turística és un tema preocupant i que tots els
governs que ha estat, són actualment i seran, segur que el
posaran a la capçalera del seu programa de prioritats, el tema de
l’estacionalitat.

Tots els sous invertits són pocs. El conseller ha parlat de
les inversions en cultura, camí de sa Pujada, les coves del
Culleram, tot el que s’ha fet en el Foment, el Foment mateix ha
reconegut que mai no havia estat tan ben finançat, però
reconec que tots els sous són pocs i hem de continuar
treballant en aquesta línia. Però és que les xifres d’ocupació,
s’ho miri com s’ho miri el Sr. Palau, dels anys 96, 97, 98, 99, el
2000 i el 2001 també, any rere any han anat pujant, i per tant jo
crec que es miri per on es miri no podem dir que la
desestacionalització, en qualsevol cas, hagi anat per avall sinó
que sempre ha pujat. Per tant, hem de posar les coses al seu
lloc.

Quines raons ha donat TUI per anunciar que deixaran el
programa d’hivern? Idò molt fàcil: Perquè... Una cosa, abans de
res, la Conselleria de Turisme del Govern ha parlat amb els de
TUI, i l’Ibatur també, i el Consell Insular d’Eivissa també, sabem
els motius que han donat per prendre aquesta decisió; una altra
cosa és que els compartim o no, o que puguem discutir-los més
endavant amb ells per veure la manera de tornar enfocar aquest
problema. També sabem que els hotelers afectats es varen
reunir, varen parlar d’aquest tema, convocats també pel
Foment, responsables del Govern i del consell, immediatament.
També els membres de la Mesa de Turisme d’Eivissa, on hi ha
una ampla representació, fins i tot el Sr. Palau hi és present,
vàrem debatre aquest tema. Tenim una entrevista concertada a
Alemanya en què hi serem responsables del Govern i
responsables del Consell d’Eivissa. Però és que, a més, en el
cas de TUI aquest govern ha fet els majors esforços per arribar
a concretar un programa específic per a Menorca i les Pitiüses,
ha fet inversions molt importants en material publicitari i, per
tant, podem dir que s’ha fet el que s’havia de fer i intentarem
reconduir-ho.

Els demanarem que ho reconsiderin, però si no haurem
d’anar a la nostra. Continuarem fent promoció a Alemanya o a
altres llocs, no es preocupi, Sr. Palau.

De la campanya de LTU jo crec que no fa falta parlar. Jo
tenc aquí una carta prou aclaridora, una carta que m’envien el
dia 8 de maig dirigida a mi personalment i que diu:
“Independentment de les notícies sortides -bé, està escrita en
alemany però lògicament l’he traduïda- independentment de les
notícies sortides a la premsa local, LTU manté els seus vols
previstos per a la temporada d’hivern 2001-2002, no hi ha
cancelAlat cap vol”, i parla de les dates concretes de tots els
vols que van fins al març de l’any 2002. Per tant, jo si no la té,
Sr. Palau, li puc fer arribar aquesta carta i també podem
tranquilAlitzar tothom en aquest cas. Per tant, de LTU res de res.

La Conselleria de Turisme d’aquest govern està treballant
en el pla de màrqueting de les Illes, està disposada a fer una
campanya especial a les Illes Britàniques i als països nòrdics
per tal de combatre aquesta imatge de monocultiu turístic que

tenim a Eivissa, molt dedicat al segment de joves, i que ens fa
allunyar d’altres segments de turisme com per exemple el
familiar, però, això, ho farem quan sapiguem bé què hem de fer,
perquè amb això de la imatge Déu n’hi do!, eh?, el que hem fet
fins ara; primer haurem de desfer, nosaltres, haurem de desfer
alguns dels tòpic que -perdonin que els ho digui- varen crear,
tal vegada inconscientment, vostès mateixos; vull dir que els
responsables de la imatge d’Eivissa no vull dir que siguin els
governs del Partit Popular, però alguna cosa s’ha fet, perquè no
sé si se’n recorda, dels responsables d’aquell pla de màrqueting
de l’any 93, que parlaven d’Eivissa com unes vacances amb
sabor, quan a Mallorca parlaven de les vacances completes, a
Menorca de les vacances relaxades i a Formentera de les
vacances naturals. No parlaven de cultura, ni d’esports, ni de
senderisme, ni de ciclisme, no parlaven de res d’això, i quan
l’emmarcava en aquella part en què es parlava d’aventura o es
parlava d’unes vacances rigoroses, o es parlava d’unes
vacances conservadores, allà ubicaven Mallorca i ubicaven
Menorca i Formentera, però Eivissa ens la posaven allà, a la
part del sensualisme, no del sexualisme, sensualisme. Allà ens
l’aplicaven, a Eivissa, i per tant ara aquestes... 

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Marí Ribas.

EL SR. MARÍ I RIBAS:

...aquestes coses que ens diu el Foment del Turisme a
vegades són les recollim ara.

En qualsevol cas, Sr. Palau, li deman que si vol continuar
amb aquesta iniciativa presenti una bona moció en positiu, si
vol la podem veure junts a Eivissa, parlar-ne, vostè sap que en
moltes coses no estam tan allunyats, en aquestes posicions del
tema turístic, encara que jo algunes coses de les que s’havien
proposat, no les acceptaria mai.

Parlem d’una moció per treballar perquè molts ajuntaments
ens ajudin també en l’aplicació de les seves competències a
locals i altres temes que ens perjudiquen la imatge exterior.
Parlem a la moció de donar suport al fet de demanar tots junts
al Govern de Madrid també que arribi a desembossar temes tan
importants com és l’obertura del Museu Arqueològic, que és el
més important que tenim en cultura púnica. Parlem de canviar
algunes coses que, com tot govern, varen fer vostès mateixos
malament, i llavors parlarem de les recriminacions que hem de
fer al Govern de les Illes Balears.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Josep Marí Ribas. Para rèplica tiene la palabra el
Sr. Palau Torres.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President, i vull començar dient que supòs que,
atenent-me al Reglament, només tendré els cinc minuts per al
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torn de rèplica i només podré contestar al representant del
Govern, que ha estat a qui jo he interpelAlant, perquè resulta
que en lloc de jo venir aquí a fer una interpelAlació al Govern de
les Illes Balears, surten els representants de cada un dels partits
del pacte i m’interpelAlen a mi, i crec que el Reglament ho deixa
ben clar, que el que han de fer aquells senyors és fixar la seva
postura en relació al que ha dit el Govern, no venir-me a
interpelAlar a mi. El dia que em vulguin interpelAlar, que m’ho
diguin i anirem a un debat públic, o allà on sigui, però no és el
Parlament de les Illes Balears, que ho permet. Per tant, no és
una descortesia no contestar a cada un d’ells, sinó que crec
que és una obligació reglamentària que he de fer i m’ajustaré  a
contestar al Sr. Conseller sobre el que m’ha dit.

Vull començar dient, Sr. Conseller, una cosa: ColAlaboració,
tota, colAlaboració i responsabilitat, i ho dic en nom del Grup
Popular, colAlaboració tota. Propaganda; bé, no sé quina
propaganda ens feim nosaltres, potser és més el pacte, que fa
propaganda de determinats fets, però no ho sé, primerament
perquè no tenim mitjans, segon perquè no crec que..., ha de fer
propaganda el que té la iniciativa de governar i de fer coses,
nosaltres només tenim la iniciativa, en aquest cas, de venir aquí
i demanar-los sobre els fets concrets que s’han fet, i no un
“refrit” de coses que m’han fet altres portaveus.

Però vostè diu que nosaltres parlam molt però no férem res,
i em fa una mescla de xifres i diu que el 98 varen venir molts
menys turistes que el 2001, fins i tot hi ha hagut un portaveu
que m’ha dit el 96. Efectivament, el Pla de desestacionalització
turística vostè sap quan va començar i sap també que durant
aquells mesos no hi havia ni hotels oberts perquè poguessin
venir turistes a Eivissa, o sigui, que si va pujant, faltaria més!,
ha de ser d’una manera progressiva, i a pesar que les xifres
siguin petites tenen un valor molt important perquè esperam
que algun dia siguin més grans.

Em diu: (...) inversions que havia fet el govern del Partit
Popular, la Conselleria de Turisme, hi ha altres conselleries però
parlam de la Conselleria de Turisme. Vostè les sap: Pla
d’embelliment turístic, Pla Mirall..., crec que eren inversions
importants. Però del Pla de desestacionalització vostè m’ha dit
que n’hi digui una, només una, que hagin deixat de fer; uns
altres diuen que ha estat un munt de paper i vostès diuen que
els han fetes totes. Bé, tanta sort que veig que aquí en alguna
cosa tenim la raó. Miri, jo li he parlat quan he sortit aquí, i
efectivament jo reconec que l’estic interpelAlant a vostè, però és
una interpelAlació que va dirigida al Govern d’aquesta
comunitat, i li he parlat, dins les mesures que s’havien de fer, de
la millora de l’oferta complementària a les nostres illes perquè
puguem tenir un turisme d’hivern, i crec que vostè hi deu estar
d’acord, en això, perquè puguem tenir un turisme d’hivern o un
turisme de baixa temporada i que tengui tot allò que ell cregui
(...). Idò en l’oferta complementària poca han fet, no em parli
que han fet una pista al camp de futbol de Can Misses, que és
molt agraïda, molt respectable, però tots sabem en aquell camp
qui hi va, qui hi practica, allí. 

Però llavors, tot el que puguin ser infraestructures
públiques, infraestructures públiques vull tornar (...) de
passada. Carreteres, com estan les carreteres d’Eivissa? Les

tenim totes malament, però sobretot en tenim una, i això ja dic
que l’havia de fer o el conseller que està al costat o al president
del Govern, que no hi és, la carretera de Santa Eulàlia que s’ha
demanat per activa i per passiva està que quasi no es pot
passar, i això que en el Pla territorial pitiús que s’està fent,
l’estudi preliminar diu que a Eivissa hi ha dos grans eixos, dos
grans eixos que és per allí on passen la majoria dels vehicles:
un és Sant Antoni i l’altre és Santa Eulàlia; només ho diu però
no l’arreglen, i s’ha demanat reiteradament per l’ajuntament.

Oferta de golf, encara que a alguns no els agradi; a
nosaltres sí que ens agrada. Som l’única illa en què es va dur
una llei de moratòria perquè no se’n pugui fer a Eivissa, i a mi
que em venguin a explicar si allò d’Eivissa és diferent de
Menorca o és diferent de Mallorca, si els camps de golf tenen
un problema a Eivissa, el mateix problema de consum d’aigua el
tenen a Mallorca que el tenen a Menorca; per tant, no
discriminem, no discriminem les illes que és el que jo li deia.
Aigua, tema d’aigua, que crec que és molt important també per
a la nostra oferta turística; ens ofereixen solucionar els
problemes de l’aigua i el Govern diu que no; abans de molt de
temps hauran de dir que sí o hauran de solucionar problemes
molts grossos que tendrem a les nostres illes.

I quant a allò de l’Escola d’Hostaleria ja sé que no és una
culpa directament de vostè, sinó que ha estat el conseller de
Treball que ara se l’ha volguda fer seva, l’Escola d’Hostaleria
per poder tenir potser més protagonisme, però tampoc no
milloram la formació; aquella escola que havíem de tenir, una
escola modèlica que havíem de tenir a Eivissa, s’ha transformat
en una escola per fer quatre cursets, molt respectables però la
finalitat per la qual s’havia construït l’escola no era aquesta.

I bé, ja per acabar perquè veig que tenc el llum, no parlam de
pressupostos que dedica Ibatur ara a Eivissa. Comparam el 95
i efectivament; per què no comparam els pressuposts de la
comunitat autònoma del 95 i del 2001, també?, què és, que no hi
ha d’haver més inversió, amb el pressupost que ha de ser més
que doblat? 

I vostè em diu que el problema d’Eivissa és el problema del
mercat alemany i que hi ha una desviació cap a Turquia. Jo li
diré més: no només cap a Turquia, cap a Tunis, cap a Grècia, sí,
sí, Tunis també està ple, però potser no ens ho hauríem de fer
mirar i pensar per què es produeix aquesta desviació i, com
aquell que diu, entonar un mea culpa i dir: “Nosaltres hem fet
alguna cosa perquè aquesta desviació es pugui provocar cap
a aquests destins”?

Gràcies, Sr. President. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Palau. 

(Petit aldarull)
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Sr. Conseller de Turisme té la paraula per fer la contrarèplica
i tancar el debat. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Bé, li agraesc... Sr. President. Sr. Diputat, li agraesc la seva
oferta de colAlaboració, o la situació de l’oferta de colAlaboració,
és a dir, fa molt de temps que jo sé que vostè està interessat en
els temes de turisme de les Pitiüses i, per tant, crec que és
totalment sincera.

I dit això, entrem en el debat, que jo ara no sé exactament
què li he de contestar, perquè si qualque cosa s’ha demostrat
en aquesta segona intervenció seva és que aquesta
interpelAlació era producte del que és una estratègia de
propaganda, una estratègia d’atenció, una estratègia no sabem
de què, perquè vostè em dirà, ha acabat parlant de carreteres,
de camps de golf, d’aigua, de l’Escola d’Hostaleria..., cap dels
temes que estan dins la interpelAlació.

L’Escola d’Hostaleria, li ho diré i vostè ho sap perfectament
bé, l’Escola d’Hostaleria que vostès varen firmar era un “daixò”
de cursets, que es va fer mai, que no es varen fer mai, els
cursets. Qui ha acabat l’Escola d’Hostaleria, qui ha fet la
inversió, ha estat aquest govern, i qui dóna cursos és aquest
govern, i qui fa uns plantejaments més globals és aquest
govern, no aquella escola que vostès varen deixar firmada o
mig firmada, i no em digui que no perquè el dia que vulgui en
parlam i treim els papers.

Per tant em diu..., li he demanat una sola actuació per part
del Pla de desestacionalització famós que vostès havien fet,
que jo crec que és la venda de fum més gran, però postpart,
perquè una vegada han venut el fum és quan ja no estaven al
Govern, perquè quan estaven en el Govern ni el reunien. Em
digui una actuació, no ha estat capaç de dir-me una sola
actuació d’aquest pla de desestacionalització. 

Em diu que han pujat els percentatges de turistes i per tant
les inversions han de ser més grans. Miri, les inversions de la
Conselleria de Turisme han augmentat un 2,5%, les d’Ibatur han
augmentat un 1,8%, han augmentat en la mateixa proporció els
pressuposts de la comunitat?, han augmentat en la mateixa
proporció els pressuposts de la comunitat? No, no em faci
demagògia amb aquestes qüestions. Li he donat les xifres dels
anys 98, 99, 2000 i 2001, és a dir, un any que va ser el darrer any
de glòria seva, un intermedi, compartit, els altres anys, és a dir,
la proporció és claríssim que en els darrers anys s’ha augmentat
molt més que no els altres anys; això vostè no ho pot negar. 

Per tant, es deixin d’est ratègies de comunicació, estratègies
de propaganda: El pacto de progreso no sé què..., bé, el pacte
d’Eivissa, el pacte de progrés i el conseller de Turisme; es
deixin d’això, siguin sincers, deixin de fer demagògia, siguin
sincers i ens trobarem en aquest camí, perquè efectivament hi
ha un tema preocupant, dos temes preocupants: el tema
preocupant del mercat alemany, que és un mercat alemany que
està estancat des de fa quatre anys, i jo m’atreviria a dir sis
anys, 62 milions de viatges any, i que per tant l’haurem de
compartir i afortunadament l’hem de compartir, perquè vol dir

que la Mediterrània està en pau, l’haurem de compartir amb
Turquia, essencialment, l’haurem de compartir amb Grècia,
l’haurem de compartir amb Croàcia..., no coincidesc amb Tunis:
menys, serà més el mercat anglès a Tunis. Aquí tenim un
problema, i un altre problema és que, segons les xifres, estam
molt bé de reserves dins el mercat britànic però tenim un
problema de comunicació, d’imatge. El problema d’imatge no
em doni a mi la culpa, el problema d’imatge també l’hauríem de
compartir i parlar-ne.

Tenint en compte aquesta feina, que és saber on hi ha el
problema i sabent per on l’hem d’afrontar, allà ens podem
trobar. La resta, la propaganda, la demagògia, l’únic que fa és
crear encara més problemes d’imatge d’Eivissa i Formentera a
l’estranger, i jo crec que vostè i els membres del Partit Popular
no volen això, volen tot el contrari. Per tant, tranquilAlitat i ens
podem trobar quan vulgui per fer feina conjuntament. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme. Amb la seva
intervenció queda substanciat el debat d’aquesta interpelAlació.

III.1) RGE  núm. 1023/01, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a impuls de la reconversió ecològica de l'agricultura
i la ramaderia de les Illes.

I passam al punt següent de l’ordre del dia, que és la
proposició no de llei 1023, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, relativa a impuls de la reconversió ecològica de
l’agricultura i la ramaderia de les Illes. El Sr. Buades, en nom del
Grup Mixt, té la paraula per defensar la proposició no de llei.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Senyors diputats, senyores diputades, crec que avui és un
dia especialment oportú per parlar d’aquesta proposició, entre
altres coses perquè tan a Mallorca com a Menorca -i per sort a
les Pitiüses encara no ens ha tocat- han aparegut dos casos
més de les anomenades vaques boges. És a dir, aquest tema
que va sortint episòdicament perquè apareix algun cas, han
passat mesos, han passat més de tres mesos des del primer cas
aquí i en continuam parlant, i en continuam parlant sense que
des del punt de vista d’Els Verds hi hagi avanços substancials
ni en el conjunt de la Unió Europea, ni tampoc a les Illes
Balears, en matèria de protecció del consumidor, d’ajut als
pagesos per fer la reconversió i de garantir, en definitiva, un
model agrícola i ramader orientat cap a una alimentació sana de
les persones.

Com dic han passat ja més de tres mesos des de l’aparició
de la primera vaca boja, ja en duim quatre, sembla ser, dos per
confirmar dels darrers casos, el primer a Mallorca, i la seguretat
alimentària a la Unió i a les Illes deixa molt a desitjar. Tot allò
que els ecologistes i molts de científics vàrem avisar des dels
anys 60 comença a ser evident. La industrialització alimentària
deslligada del respecte pels processos i les tècniques naturals,
l’acabam pagant les persones.
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La gestió de la crisi de les vaques boges no pot limitar-se a
fer campanyes de propaganda provedella, ni a immobilitzar
vacum per després indemnitzar amb fons públics el desgavell
inspector. Seria més paradoxal que la crisi de seguretat
alimentària donés ales al lobby incinerador per farcir les Illes de
plantes d’eliminació d’un problema, que és el de la destrucció
física de les vaques afectades, que no fa més que agreujar-ne
un altre de major, la producció de dioxines i furans. Bona la
faríem si a Mallorca s’incrementen i a Menorca i a les Pitiüses
comencen a produir-se emissions dels productes químics més
tòxics que la humanitat ha estat capaç de sintetitzar. Cal
recordar que les dioxines produeixen càncers, que dosis
inferiors a les associades amb el càncer ocasionen alteracions
en els sistemes immunitari, reproductor i endocrí, que els fetus
i embrions de peixos, aus, mamífers i éssers humans són molt
sensibles als seus efectes tòxics i que no existeix un nivell
segur d’exposició a aquestes dioxines que seran derivades de
la crema de vaques mortes.

Per això Els Verds creim arribat el moment de passar d’una
política de final de canonada, d’urgència, adreçada només a
palAliar els efectes immediats de la crisi de les vaques boges, a
una estratègia de seguretat alimentària a llarg termini. D’aquí
aquesta proposició no de llei, que busca impulsar un canvi
positiu de model agroalimentari basat en la protecció de la salut
de les persones i a donar un futur bo a l’agricultura i la
ramaderia de les Illes.

En realitat estam parlant de Txernòbil alimentari, la punta
d’un iceberg d’un problema que molta gent no vol veure i molts
de polítics tampoc. Ahir varen ser els pollastres, avui són les
vaques, i demà ningú no sap què passarà en matèria alimentària.
Aquesta és la pregunta clau que ens hem de formular com a
responsables polítics d’aquesta comunitat. La contaminació
química dels aliments és un bumerang que acaba repercutint,
com tot en la natura, en la mateixa humanitat. 

A principis dels anys 60, l’ecologista i científica nord-
americana Rachel Carlson ja va alertar en el seu estudi
famosíssim de La primavera silenciosa sobre els efectes
bioacumulatius de la contaminació i industrialització de
l’agricultura. A partir de l’avaluació de l’impacte del DDT va
demostrar que s’estaven contaminant els éssers vius i la
mateixa humanitat. La present crisi, ara amb vaques, segueix el
mateix argument, xifra en què ja amb barreres naturals barreres
naturals bàsiques el risc per a la salut personal i global dels
éssers humans es dispara.

En aquest sentit, la crisi de l’encefalopatia espongiforme
bovina representa per a l’agricultura mundial el que Txernòbil
va representar per a la indústria nuclear, és a dir, el despertar
d’una consciència global sobre la necessitat d’abandonar una
tècnica potencialment letal per a la humanitat. La crisi de les
vaques boges no pot ser, en aquest sentit, minimitzada. 

Durant dècades la política agrària ha tingut com a divisa
produir cada cop més aliments a preus cada vegada més baixos.
La política agrària de la Unió Europea i de les Illes, per tant,
s’ha basat en la subvenció a favor d’un major nombre
d’hectàrees i de caps de ramat; com que els preus rebuts pels

agricultors han anat davallant contínuament, els agricultors
tradicionals només han pogut sobreviure si han ampliat les
seves hectàrees i cabanes. Créixer o morir ha estat el repte, però
qui vol produir més animals amb el mateix personal ha de
recórrer a altres maneres de nodriment que el gra: fileres de
gàbies, producció massiva sense espai, pinsos carnis per a
animals herbívors i un empatx d’antibiòtics n’han estat les
conseqüències. Qui porta més ràpid els seus animals a
l’escorxador més aviat podrà engreixar-se de diners.

Els darrers 50 anys un treballador industrial podia comprar
només 8 ous amb una hora de salari; avui són 135, però el preu
pagat per la industrialització de l’agricultura és alt, com mostren
els escàndols alimentaris dels darrers anys. Guanyar qualitat en
agricultura no sortirà gratis. La crisi de l’encefalopatia
espongiforme bovina no deixa lloc a dubtes; la producció
massiva, anònima i industrialitzada d’aliments és un carreró
sense sortida ple de perills, i ni la Unió Europea ni el Govern
estatal no han reaccionat amb suficient eficàcia ni perspectiva
davant la proliferació de casos d’aquesta encefalopatia
espongiforme bovina, com s’ha demostrat amb l’escàndol que
des de l’any 94 a tota la Unió i també a Espanya estaven
prohibit l’alimentació d’herbívors amb pinsos carnis i avui dia
encara es segueix practicant, fins i tot a les nostres Illes. Per tal
de garantir doncs la seguretat alimentària a les persones,
necessitam canviar totalment aquest model i anar més enllà de
posar només mesures d’emergència.

En tercer lloc per justificar la nostra proposició no de llei, jo
voldria parlar que aquest canvi s’ha d’orientar cap a una
agricultura i una ramaderia ecològica, és a dir, bona, sana i
natural i hem de convertir l’alimentació en un tema polític, un
tema que valgui la pena discutir-ne en aquest hemicicle, però
els Verds som el punt crucial de la crisi, cal fer del creixement
massiu de l’agricultura i la ramaderia ecològiques la prioritat de
la política agroalimentària de totes les administracions, des del
BrusselAles fins a Palma, Menorca i Eivissa, parlam d’aquells
consells que ja tenen transferides competències substancials
en aquest tema. Quan ho hem de fer si no és ara, que hi ha tota
aquesta crisi en marxa, el canvi agrícola? En plena constatació
pública per a la gent normal i corrent que estan desemparats pel
que fa a seguretat alimentària i tot allò que ens havien dit, que
podem estar tranquils, no és exactament així, no? 

Els Verds creim que l’agricultura i la ramaderia ecològiques
han de ser el model de referència cap a una agricultura moderna
i de futur, perquè és l’única que lliga la producció d’aliments
sans amb la protecció dels recursos naturals i els mètodes
suaus de tracte amb els animals, per a nosaltres el pes de
l’agricultura ecològica en la producció alimentària ha
d’augmentar massivament, així nosaltres veuríem bé que els
propers cinc anys ens posessin com a objectiu, les diferents
administracions, arribar a un 10% de producció ecològica
d’aliments i per això caldria que el Govern, a través de les
diferents conselleries com Agricultura, Economia i Indústria i
Medi Ambient, així com les conselleries insulars que tenen
competències transferides, és a dir Menorca i les Pitiüses,
aprofitessin aquestes competències per promoure urgentment
una reforma de l’actual política agrària a les Illes a favor d’una
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agricultura ecològica, així com de les condicions d’accés i
comercialització dels seus productes.

Els Verds creim que hi ha d’haver un programa d’acció a
favor d’aquesta agricultura i ramaderia ecològiques i això ha
d’afectar a la qüestió de la comercialització, no basta només
produir sinó que el consumidor s’ha de trobar els productes a
un preu raonable i a prop de casa seva. En aquest sentit
nosaltres hem presentat aquesta proposició, també en un altre
sentit molt evident i és que no hi ha producció agrària ni
alimentació sense pagesos, per a nosaltres l’objectiu paralAlel,
igualment important com el primer, és que hi hagi futur per als
pagesos i en aquest sentit la proposició modestament intenta
contribuir a això.

 Els ecologistes no volem que els pagesos quedin confinats
a ser simplement jardiners de paisatge, ni que les creixents crisis
alimentàries els facin desaparèixer per manca de suport públic
institucional i social, basta veure el que està passant  avui  a
Campos, una explotació de 300 vaques que pot desaparèixer
perquè no hi ha hagut cura inspectora, ni hi ha hagut cura de la
salut, ni protecció del consumidor, ni s’ha ajudat al ramader a
veure que podria guanyar els mateixos doblers o més passant-
se a la ramaderia ecològica. Qualsevol política agroalimentària
de futur ha de passar doncs per augmentar les oportunitats de
viure del camp, dels pagesos i ramaders. Passa també per
garantir que el desenvolupament rural, la cohesió de les
societats agràries, estigui garantida davant la pressió turística
i especuladora en el sòl rústic. No pot ser que un pagès pugui
veure que si ven la finca estarà millor que si conra o si té
animals.

Per acabar, els vull parlar de les propostes concretes que
feim en aquesta proposició no de llei, estam convençuts que
ens permeten coincidir amb la majoria social d’aquest país i
també amb la majoria de productors pagesos realment avui molt
preocupats pel seu futur, com a societat agrària. Què estam
proposant en aquesta proposició de llei els ecologistes?
D’acord amb la resta de partits de la majoria, hi ha sis propostes
que ajudarien a donar aquest impuls que reclamam per a
l’agricultura sana, bona i natural. Evidentment aquestes
mesures són necessàries, però no són ni de lluny suficients per
substituir l’actual model, necessitam que totes les
administracions afectades que he mencionat abans, es
plantegin realment fer un pla integral de reconversió ecològica
de la ramaderia i agricultura de les nostres Illes. En concret
nosaltres demanam en el primer punt, que a partir del proper
exercici pressupostari hi hagi una reserva de diners important,
perquè hi hagi aquest pla que deia abans per impulsar
l’agricultura i la ramaderia ecològiques i fins i tot, d’una manera
secundària l’agricultura integrada, és a dir, aquella que utilitza
molt menys verins químics que la convencional.

 En conseqüència creim que s’han de vincular les ajudes als
productors, en tot allò que signifiqui més sostenibilitat
ambiental i més qualitat alimentària i donar prioritat dins
aquestes ajudes a el que en deim desenvolupament rural, enlloc
de subvencionar producció per producció, moltes vegades
sense qualitat, hem de subvencionar que les societats agràries
tenguin futur al nostre país, al marge de la seva conversió en

una societat turística, o la seva conversió del sòl rústic en
segones residències.

En el segon punt demanam, que s’iniciï enguany una
campanya de promoció genèrica a cada una de les illes
d’aquests productes ecològics, perquè la gent els conegui, i a
més es posi en marxa una campanya de reconversió de
l’agricultura i la ramaderia ecològiques, orientada als
productors i transformadors convencionals, que és la gent que
ha de fer el canvi i aquestes campanyes es continuïn i s’ampliïn
anys vinents a fi d’assolir els nivells de producció i
comercialització que comencen a tenir alguns països europeus,
per exemple Àustria està en el 10%; Alemanya el 2,5%;
nosaltres estam en el 0,... encara.

 En tercer lloc creim que hi ha d’haver un dignificació del
paper social del Consell d’Agricultura Ecològica a les Illes, no
pot ser que siguin ignorats o siguin entretinguts a veure si
cobren una subvenció a meitat de l’any per poder funcionar,
mentre altres organitzacions pageses molt dignes, però que es
dediquen a l’agricultura i la ramaderia convencional, són
interlocutors de primer ordre de l’Administració, mentre els
productors d’agricultura ecològica són marginats a la pràctica.

En quart lloc demanam que, d’acord amb les organitzacions
agràries...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Buades, vagi acabant perquè veig que la proposició té
6 o 10 punts i va pel quart, ha sobrepassat el seu temps. 

EL SR. BUADES I BELTRAN:

 Vaig acabant.

En el quart punt demanam que s’introdueixi programes de
formació agrària, que en principi ja s’estan fent per part del
Govern des de fa pocs mesos a fi que els joves pagesos puguin
formar amb tècniques suaus amb la natura i bones per a la gent.
I els dos darrers punts van referits a donar prioritat que hi ha
d’haver un futur pagès amb beneficis econòmics per als
pagesos en el sòl rústic agrari i això implica sobretot canviar la
normativa en matèria d’agroturisme i turisme rural, no pot ser
que en un lloc conrat pels pagesos els beneficis turístics vagin
a gent que no és pagesa. Hem de facilitar al màxim que els
pagesos puguin completar d’una manera secundària però clara
els ingressos, com passa a altres països com Àustria i Irlanda,
amb la comercialització d’un producte turístic accessible a la
majoria molt més digne que cobrin ells directament.

Finalment, no voldria acabar la intervenció sense destacar
que els darrers temps la Conselleria d’Agricultura i Pesca ha
posat en marxa alguns petits programes de suport a
l’agricultura ecològica i sembla que a la costa l’eliminació de
l’ordre que limitava que a 450.000 pessetes per explotació, la
subvenció a l’agricultura ecològica per explotació i ara passarà
a ser 1.500.000 pessetes. Creim que és un bon
desenvolupament, encara insuficient, però pot fer que a partir
de l’aprovació d’aquesta proposició no de llei, el futur de
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l’agricultura ecològica sigui molt més bo en aquestes Illes i
l’alimentació també.

Per últim creim que ha arribat el moment i per això Els Verds
demanam avui la votació  unànime de tots els parlamentaris. Ha
arribat el moment de plantejar-se seriosament un canvi radical
en matèria agrària, com estan fent per exemple a Alemanya
impulsat per una altre partit progressista, on el nostre partit dur
la responsabilitat i oferim, com sempre, Els Verds el nostre
suport més entusiasta per engegar millores a favor del medi
ambient, l’alimentació sana i natural i perquè hi hagi un futur
digne per als pagesos de la nostra terra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buades en nom del Grup Mixt. Grups que volen
intervenir? Sr. Bosco Gomila en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula. 

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Per fixar
la posició del PSM a la proposició no de llei que presenta el
Grup Parlamentari Mixt  sobre la reconversió ecològica de
l’agricultura i la ramaderia a les Illes Balears. Hem d’admetre que
malgrat aquesta proposició no de llei va ser presentada dia 2 de
març d’aquest any, no podem negar l’oportunitat de ser
debatuda en el dia d’avui, que tots els mitjans de comunicació
publiquen a les seves portades l’aparició d’un possible cas de
vaques boges a l’illa de Menorca i un altre a l’illa de Mallorca.
En el cas de Menorca té pocs efectes perquè es tracta d’una
vaca sacrificada, quan es va sacrificar tota la guarda que
acompanyava la primera vaca boja que es va trobar a Menorca,
però el cas de Mallorca pot suposar el sacrifici tota la guarda
del lloc on s’ha trobat.

És evident que alguns esforços que estan fent alguns
ramaders per tenir un ramat de les característiques com el que
tenia aquest, on hi ha hagut aquesta vaca, aquí a Mallorca, és
un treball de feina d’anys de constància i en un sol dia se’n pot
anar en orris. Per tant, qualsevol transformació del sector ha de
tenir en compte l’opinió i la colAlaboració del propi sector
agrícola i ramader. Per al PSM la qüestió de l’agricultura
ecològica ha de tenir present una sèrie de factors que han de fer
que aquesta sigui introduïda pels propis pagesos en la seva
producció agrícola i ramadera i han de ser els propis ramaders
i agricultors que han d’introduir mètodes ecològics en la
producció i açò només es farà, entenem nosaltres, en funció
que aquesta producció sigui o no rendible.

Nosaltres creim que ha de ser possible, com diuen vostès a
la proposició no de llei, que va més enllà de les mesures
previstes per les diferents administracions a curt termini, en
matèria d’eliminació o tractament final de les vaques boges, és
a dir, que aquesta moció vol anar més enllà d’allò que són les
mesures, que des de la Conselleria d’Agricultura o les diferents
administracions es prenguin en aquesta matèria, però és
evident que si volem que les Illes hi hagi una agricultura de la

casta que sigui allò que és important és acabar amb la situació
de desesperança que pateix el sector, amb la crisi de les vaques
boges i prendre les mesures per solucionar i per evitar que
aquest problema es pugui reproduir. Que un pagès vegi que un
dia per l’altre s’haurà de sacrificar tota guarda, amb l’esforç que
això ha suposat i sobretot perquè ha estat aplicant una política
que des de la Unió Europea es fomentava i subvencionava,
entenem que és al primer que hem d’ajudar. Una política que no
ha posat límit a la producció, ni a les maneres de produir i a
partir de les diferents malalties que s’han anat trobat als
animals, ara es comencen a plantejar canvis importants a
l’agricultura i la ramaderia.

S’ha desenvolupat una economia rural, basada en uns
criteris que en aquests moments estam qüestionant i és evident
que no és pot canviar d’un dia per l’altre aquesta situació,
primer perquè el propi sector no ho suportaria i s’hauria de fer
una bestreta de recursos molt important, però és evident que és
el camí que s’ha de seguir. Europa, que és allà on es decideixen
les orientacions en política agrària i d’allà on arriben els
recursos, ja hi ha diferents iniciatives dels sectors, de grups de
pressió, de partits polítics per canviar aquesta política, s’ha de
canviar la política per afavorir l’agricultura biològica, però
fonamentalment hem de millorar la que ja tenim, potenciant la
qualitat sobre la quantitat, el desenvolupament rural, la
seguretat alimentària i la protecció del medi ambient, perquè
entenem que no podem crear una agricultura de dues velocitats,
una agricultura biològica accessible als que la poden pagar i
una agricultura industrial per a tots els altres consumidors. Tots
hem de poder gaudir de productes de qualitat i produïts d’una
manera ecològica, l’objectiu ha de ser que tota l’agricultura es
produeixi d’una manera ecològica i tothom, tots els
consumidors hi puguem tenir accés. La qüestió no és produir
per a una minoria, sinó que els productes han d’arribar a tots
els consumidors i tots els hem de poder consumir amb unes
garanties de qualitat i seguretat.

Per açò hem d’impulsar les mesures que vostès proposen a
la proposició no de llei. La primera i nosaltres creim que és la
més important, que els pagesos joves que s’incorporen a les
noves explotacions, apostin per aquest tipus d’agricultura i
ramaderia i nosaltres creim que les Illes Balears, per açò estam
amb una situació d’avantatge, a causa del clima, a la població
que tenim a l’estiu, que és quan es produeix més, perquè tenim
pocs espais greument contaminats i perquè aquesta agricultura
suposa un estalvi d’aigua molt important. Vostès també parlen
dels canvis que ha de tenir l’ensenyament professional agrari
i iniciar activitats, com les que desenvolupen en aquests
moments l’Escola Agrària de Manresa, depenent de la
Generalitat de Catalunya, però també ha de ser una qüestió molt
més global, on no només hi hagi el treball a les escoles reglades
sinó a la formació no reglada que ofereixen altres institucions
i fins i tot altres tipus de formació.

Estam d’acord que el Govern impulsi les mesures que
vostès posen a la proposició no de llei i entenem que ha de ser
el propi sector qui les ha de tirar endavant, sempre amb la
colAlaboració del Govern. Nosaltres creim que les Illes Balears
necessiten agricultura i necessiten ramaderia, les Illes Balears
necessitam pagesos que gestionin el medi rural, perquè en cas
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contrari estam abocats a la terciarització del món rural de
Menorca, de Mallorca, d’Eivissa i Formentera i per açò
necessitam que hi hagi recursos perquè es produeixi aquest
canvi i sobretot hem de tenir molt en compte l’opinió del sector
i les ganes que aquest té de tirar endavant aquestes propostes.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Joan Bosco i Gomila en nom del Grup del
PSM-Entesa Nacionalista. La Sra. Amer en nom del Grup
Socialista té la paraula. 

LA SRA. AMER I RIERA:

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari Socialista donarà suport a aquesta proposició no
de llei 1023/01 de reconversió ecològica de l’agricultura i la
ramaderia de les Illes Balears. L’impuls i la promoció de
l’agricultura ecològica figura a l’acord programàtic del Govern
per a les Illes Balears, signat per tots els grups que donen
suport a aquest Govern.

La primera compareixença del Conseller d’Agricultura de dia
29 de setembre del 99, per informar sobre el programa i la
política que pensa a dur a terme durant aquesta present
legislatura, ja es parlava dins aquest programa de qualitat de les
possibilitats extraordinàries per al reconeixement del cultiu
biològic de determinats productes, així com també la producció
integrada, ens estam referint, tal i com figura al Diari de
Sessions, de 29 de setembre de 1999. Però també hi és a una de
les darreres compareixences del Conseller d’Agricultura de dia
14 de novembre de l’any 2000 per parlar dels pressuposts, allà
on es destacava sobretot el foment de l’agricultura ecològica
des de la Direcció General de Desenvolupament Rural.

Per tant, reconèixer la tasca que es dur des del Govern de les
Illes Balears, reforçar i incrementar el suport per aquest acord
parlamentari, entenem que és important tal i com es manifestava
des del grup proposant, el Sr. Buades. Hem tengut coneixement
aquests darrers dies de la proposta que ha duit a terme el
Ministre d’Agricultura portuguès, la setmana passada, en
concret dia 9 de maig, per això que s’ha parlat aquí d’aquestes
qüestions ja iniciades. És veritat que el debat s’està duent cap
a la reorientació de la política agrària comunitària i per tant, és
important aquest finançament dins aquesta orientació. El
Ministre proposarà a BrusselAles aquest model alternatiu a
l’actual política agrària comunitària, que proporcioni sobretot
ajuda a pagesos i ramaders, basats en nous criteris de qualitat
de medi ambient i ocupació. 

El ministre portuguès, com he esmentat, exposava que les
variables, producció, número d’hectàrees o caps de bestiar han
de ser els únics criteris vàlids per permetre una especialització
productiva de cada regió. Aquest projecte, a més es plantejava
en diferents fases d’adaptació i es va presentar ja en el Consell
Nacional d’Agricultura i Desenvolupament Rural, que és un
òrgan consultiu del ministeri. En tot cas entenem des del Grup
Parlamentari Socialista, que és una bona oportunitat per

conèixer i veure aquesta voluntat de canvi en el proper Consell
de Ministres, si ja hi ha debat d’aquesta proposta i un debat
que serà creim important i pot ser objecte d’impuls a la propera
presidència espanyola del Consell de la Unió Europea, el primer
semestre de l’any que ve.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer en nom del Grup Socialista. El Sr.
Cardona en nom del Grup Popular té la paraula. 

EL SR. CARDONA I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Jo he de coincidir amb la resta
d’intervencions que avui era un dia adient per parlar d’aquesta
iniciativa, d’aquesta proposició no de llei que es presenta, a
causa del coneixement de l’existència precisament de dues
vaques boges, una a Mallorca i una a Menorca.

 Però també podem coincidir, avui sent el dia del patró Sant
Isidre, patró dels pagesos, val la pena fer una reflexió, o hagués
valgut la pena fer una reflexió seriosa sobre el futur de
l’agricultura, sobre el futur d’aquesta crisi que tenim i poder
debatre una iniciativa, una proposició no de llei, que realment
estàs relacionada amb els pagesos, tengués empenta per poder
treure o aportar solucions a l’agricultura. Mirin si és feble
aquesta iniciativa que ni tan sols interessa al Govern, avui dia
de Sant Isidre havent-hi aquestes dues vaques boges noves,
havent-hi aquesta crisi, ni tan sols el Conseller d’Agricultura és
present en el Parlament per escoltar el debat i les opinions, ni
tan sols del grup proponent, que forma part del Pacte de
Progrés, ni els comentaris que els pot fer aquest diputat des de
l’oposició.

Jo crec, malgrat això, que la qüestió de la seguretat
alimentària és un tema importantíssim, és un tema que preocupa
d’una manera capital als ciutadans, els consumidors. A Balears
hem tengut el problema de la llengua blava, hem tengut el
problema per fora de les dioxines als pollastres, les vaques
boges, etcètera, però crec que si volem defensar realment
solucions a aquesta crisi, el que no hem de fer és crear alarmes
i exposar-nos, precisament amb això, a fer por a la gent, crec que
s’ha de dir la veritat, però la veritat d’una manera seriosa i clara
i posar al costat d’aquest s problemes les solucions que
nosaltres, el Parlament, els polítics, les administracions
considerin més adequades per aportar tranquil Alitat als
ciutadans, per aportar millores i solucions al sector agrari.

Des del Partit Popular hem presentat algunes iniciatives, no
han tengut gaire sort, a l’època anterior vàrem fer una regulació,
crec que molt adequada i més tard parlarem de l’agricultura
ecològica, presentant iniciatives sobre el llibre blanc de la
seguretat alimentària, sobre aigües depurades i que també
incideixin a l’agricultura ecològica, com és natural, i fins ara no
hem aconseguit absolutament res i respecte aquest tema no han
fet absolutament res i en aquest tema no s’ha fet absolutament
res i el cert és que avui en dia parlar d’una agricultura
compatible amb el medi ambient és un principi acceptat per a
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tothom, és un principi que, fins i tot, ja ve reflectit d’una manera
molt clara i d’una manera expressa en el text de l’agenda 2000,
aprovada anteriorment i fins i tot a la Fira o Saló d’Agricultura
de Berlín, celebrat dia 18 de gener d’enguany el comissari
Fischler deia que precisament l’objectiu primordial que ha de
tenir l’agricultura europea era ser compatible amb el medi
ambient. I dins aquest principi, que jo crec que l’assumim tots,
està clar que l’agricultura ecològica i l’agricultura integrada,
perquè avui a la proposta se’n parla en canvi no he sentit parlar
a cap parlamentari que ha intervengut de l’agricultura integrada,
és una alternativa òptima a l’únic tipus de conreu que podria
ser l’agricultura convencional.

I m’ha de permetre abans de seguir fer un petit incís, avui es
presenta la solució de l’agricultura ecològica com un
enfrontament a l’agricultura convencional i jo crec que no ha de
ser així, jo crec que si volem convèncer als pagesos perquè
entrin a produir d’una manera sostenible amb el medi ambient,
no és precisament cercant un enfrontament i desqualificant
qualsevol tipus de producció que no sigui ecològica. S’ha
d’informar i sobretot s’ha de formar als pagesos i als ciutadans,
perquè clar quan sentim parlar d’agricultura ecològica o de
productes ecològics, tothom hi està d’acord, hi ha enquestes
que diuen que els ciutadans volen més productes més sans,
volen productes ecològics, volen productes fets amb
agricultura integrada, però quan els deim que això val sous,
aquesta producció és més cara, el percentatge de gent que es
decideix per l’agricultura baixa, i això és senzillament falta de
formació, perquè també ens hem de donar compte que avui en
dia, com deia el Sr. Buades, els preus d’agricultura baixen a
causa de la compet itivitat i en aquests moments hi ha alguns
productes es paguen més barats que fa vint anys i això ha de
tenir una contestació. Hem de saber pagar més preu per als
productes sans i si no és així, no avançarem de cap manera.

He de dir també, sentint el que he sentit avui de grans
declaracions, crec que els fets contradiuen les paraules del
Govern, parlaven que havien regulat novament l’agricultura
ecològica, és cert, s’ha canviat un decret que va dictar el
Govern Balear, quan governava el Partit Popular l’any 99 i s’han
reduït les funcions del CAE, ara m’estranya que un membre del
Pacte de Progrés demani que donem al CAE la importància que
li devem, quan precisament ha estat el Govern del Pacte de
Progrés el que ha reduït aquestes funcions. Per a informació
dels senyors diputats que no varen ser a les sessions que se’n
va parlar, he de recordar que la crítica que es va dirigir al Partit
Popular quan es va treure el decret sobre agricultura ecològica,
era que realment el Partit Popular estava creant una nova
direcció general i la infraestructura que es muntava era
excessiva per a l’agricultura ecològica de Balears, idò mirin em
sembla molt bé que al diputat que ara els parla, que abans era
el conseller responsable, li critiquessin que volgués fer una
direcció general paralAlela, una direcció general d’agricultura
ecològica. El cost d’aquest institut o d’aquesta suposada
direcció general, que vostès criticaven, era d’uns 80 milions de
pessetes anuals i crec que valia la pena gastar-los per intentar
complir totes les funcions, perquè el problema de producció, el
problema de produir agricultura ecològica no és la qüestió, la
qüestió és la manera, l’assistència jurídica, l’assistència tècnica,

la comercialització i totes les demés funcions que necessita el
pagès i ara no té.

Les iniciatives parlamentàries que fins ara s’ha duit, totes
han estades aprovades per unanimitat, clar estam parlant sobre
qüestions ecològiques, totes estan aprovades per unanimitat,
consum de llet fresca del dia, la qüestió presentada pel Grup
Mixt  sobre aliments transgènics, les proposicions sobre el llibre
de seguretat alimentària, tot s’ha aprovat per unanimitat, tots hi
estàvem d’acord. Què ha fet el Govern per complir aquestes
proposicions? Res, no s’ha fet absolutament res. Baldament
nosaltres votem favorablement a aquesta proposició de llei, la
nostra idea, la nostra postura és que ho feim voluntàriament, ho
feim conscients que és necessari, però ho feim amb molta
decepció, perquè pensam que si fins ara no s’ha fet res, ara no
es faran més coses. No es contempla, per exemple amb les
propostes que es diuen aquí, no pensen que per transformar
una explotació convencional amb una explotació ecològica són
necessaris tres anys. Durant aquests tres anys, el pagès ha de
treballar la terra, ha fer l’explotació amb sistemes ecològics,
però no pot vendre emparat pel servei ecològic, això és natural,
perquè el que es pretén és precisament assegurar que la terra
estigui sanejada i no té cap tipus d’abonament que no siguin
ecològic, mentre tant el pagès ha d’aguantar això. I aquí amb les
propostes que feim no comptam per res aquesta limitació,
important i que fa que molts de pagesos s’ho penin abans de
donar aquesta passa.

Demanen que el CAE tengui més importància, idò li donin,
el problema no és dir-ho per escrit, el problema és practicar-ho
després, si el Govern gira l’esquena al CAE ha estat la voluntat
del Govern i ha estat el mateix Govern, quan ha limitat les
funcions del CAE amb el seu decret d’agricultura, no parlam de
nous cultius. Miri, crec que aquí podríem aprofitar per introduir
nous cultius proteics per al ramat i mataríem dos teulats d’un tir,
aconseguiríem alimentació sana per als animals i a més
aconseguiríem una nova activitat per als pagesos i una altra
sortida econòmica per als pagesos cerealistes. No parlam
d’entrar poc a poc dins l’agricultura ecològica, mirin voler
agafar-ho tot al mateix temps és fer un mos massa gros que
ningú pot dirigir, en canvi si començam per sectors que
tradicionalment són deficitaris, però des del punt de vista de
possibilitat ecològica són els que més prop hi estan, fruits secs
i cereals, possiblement per aquí convenceran a la resta per
entrar-hi i possiblement aconseguirem que sectors
tradicionalment deficitaris puguin tenir una major renta. Avui
en dia la garrova ecològica està venuda tota, per què no ajudam
a la resta de pagesos que cultiven garrova que entrin dins la
qualificació d’agricultura ecològica, tendran més preu, amb un
sector que sempre és deficitari i aconseguirem un dels objectius
i després ja vendran els demés. 

Aquí simplement ens dedicam a fer declaracions genèriques
que no entren en el fons del problema, ens preocupam només
de la producció, jo no he sentit per aquí res que parli
d’ensenyar i procurar una adequada comercialització dels
productes ecològics i això és bàsic, sempre parlam de producció
i aquí també necessitam tenir una adequada comercialització, un
adequat assessorament als pagesos perquè aprenguin
màrqueting, aprenguin a comercialitzar i saber ser competitius
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dins el món econòmic i dins aquest sector agrari. En definitiva
crec que aquestes propostes realment no significaran gran cosa
per a una aportació efectiva als nostres pagesos. Mirin amb
generalitats com s’han sentit avui i expressions més dignes de
jocs florals, que per presentar una alternativa viable a les crisis
agràries que ens trobam, no crec que anem a cap lloc. La
política agrària d’avui es basa en no fer res, esperar que el mal
temps escampi, deixar passar, aguantar, és dir, quina iniciativa
s’ha tret, quines activitats es fan per intentar ajudar als
pagesos? Avui parlàvem de ramaderia, n’hi una que han tengut
vaques boges, avui n’hi ha una a Campos que té 300 vaques.
Aquesta ramaderia, per llei, quedarà immobilitzada i s’hauran de
sacrificar les 300 vaques. Vostès creuen que el pagès a qui
p assi això tendrà capacitat econòmica, voluntat i ànim per
tornar a muntar la (...)? Avui acabam de perdre una de les
vaqueries més importants de Mallorca, i ningú, -ni tan sols el
conseller és aquí- ningú dirà res a favor d’aquesta ramaderia,
ningú no prendrà mesures perquè això no passi. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Cardona, vagi acabant, per favor.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sí, tot d’una acab, Sr. President.

Nosaltres, en conclusió, senyores i senyors diputats,
consideram que avui el pacte, simplement i senzillament, surt al
pas per callar la seva mala consciència i amb aquesta proposta
que no significa res de nou. El Grup Parlamentari Popular
votarem favorablement a aquesta proposició perquè més val
això que res, però som perfectament conscients que amb
aquesta proposició passarà exactament el mateix que amb les
precedents, és a dir, no passarà res. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona, en nom del Grup Popular. Sr.
Buades, vol intervenir per contradiccions? Té la paraula per
contradiccions per un temps de cinc minuts, que no ha
d’excedir perquè sinó vostè (...).

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Molt bé, Sr. President, serem disciplinats.

A veure, primer de tot agrair als diferents grups, al PSM, al
PSOE i al PP el seu suport, més o menys crític en el cas del PP,
a aquesta proposta, i sí que voldria contestar algunes de les
coses en el benentès que som conseller d’Agricultura i Pesca
i, per tant, crec que no som la persona que ha de defensar aquí
el conjunt de la política agrària del Govern. Al revés, crec que
estam demostrant, per l’acumulació de propostes que el mateix
portaveu popular ha dit, que sí que ens interessa aquest tema,
i n’aniran caient més i anirem avaluant si realment es compleixen
o no.

Al Sr. Gomila vull agrair-li, com dic, el suport, i efectivament
per a nosaltres és molt important el que pugui passar amb els

pagesos joves. Hi ha d’haver pagesos joves i quan entrin al
cicle de producció agrari i ramader ho han de fer, a ser possible,
ja directament per la via ecològica. Això està claríssim i en
aquest sentit compartim molts de punts de vista.

La qüestió de la professionalització, vostè ha dit que no
només ha de ser a les escoles d’agricultura, tip us la de
Manresa, que ja ens agradaria, per cert, que hi hagués en algun
lloc de les Balears. És ver, i nosaltres també pensam que per
exemple a l’ensenyament secundari reglat hi hauria d’haver
mòduls socioprofessionals d’agricultura que en aquest moment
pràcticament no existeixen, hi ha illes senceres en què no hi ha
res; totalment d’acord. Evitar la terciarització del món rural
perquè no s’urbanitzi i no es “turistitzi” excessivament
completament d’acord, tot i que això té a veure amb mesures,
com vostè sap, territorials importants pendents de prendre pel
nostre govern. I efectivament no hi ha d’haver una agricultura
a dues velocitats, sinó que..., una, diríem, per a la majoria i que
és convencional i no és tan bona i una per a la minoria que és
molt cara, etc.; però clar, tampoc no pot passar això d’ara, que
només hi ha, des del punt de vista de l’Administració pública,
pràcticament una agricultura, que és la convencional i la
subvencionada a fons perdut per BrusselAles. Això també ha de
canviar.

Dit això li agraïm molt el seu suport.

El Partit Socialista igualment creim que, com ells han dit, el
ministre portuguès va en la bona direcció, com altres ministres
a Europa, i efectivament ha de canviar tota la reglamentació que
hi ha de la política agrària comuna, a fi de lligar la producció
alimentària i agrària i el paisatge rural a tot el que és la
conservació del medi ambient i també, com deia, del propi
paisatge, i que jo li diria que, de totes maneres, el punt crucial
on això es veurà és, per un costat, com ell ha dit, en aquest
primer semestre on Espanya estarà president la Unió i veurem
quina és la postura espanyola, i per altre costat, a nivell de
Balears, ho veurem en els pressupostos de l’any que ve i els
canvis de normatives que, com ell ha reflectit i jo també he
intentat dir però per falta temps no m’he estès, alguns petits
canvis ja positius en aquest sentit per part del Govern de les
Illes Balears.

En el cas del Partit Popular, ens acusa de no fer una reflexió
seriosa i que la política agrària consisteix en no res. Nosaltres
no podem compartir això; el que sí que podem dir és que crec
que som el grup, encara que tenguem un sol diputat, un
subgrup, que ha presentat més iniciatives en aquest sentit en
aquesta legislatura, i en continuarem presentant. Evidentment
no volem crear por i, com diu ell, no es tracta d’enfrontar
pagesos convencionals amb pagesos biològics o ecològics,
sinó que es tracta de garantir una transició ordenada que
redundi en benefici tant dels pagesos de qualsevol mena, com
de la gent que menja, que som tots, i del medi ambient.

El que sí volia recordar al Grup Popular és que en el que
aprovarà, perquè hi votarà a favor, s’hi contempla un pla
d’impuls a partir de l’any que ve, pressupostàriament també, de
tot aquest canvi de mesures, i en aquest pla d’impuls que no
està especificat ja ens agradaria a nosaltres també veure
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mesures com central de compres en matèria de comercialització,
i que hi hagués uns ajuts especials per a la transició del món
convencional al món ecològic, però el pla, hi és; el pla s’haurà
de presentar abans de final d’any i haurà d’estar dotat
pressupostàriament.

Resumint ja, finalment, des del punt de vista d’Els Verds
creim que hem de tornar a pensar que estam enmig d’una crisi
alimentària, que no hi ha millor moment que el d’ara per fer
aquest canvi, i que a més la unanimitat dels grups en tot aquest
tipus de mocions haurien d’acabar d’encoratjar el nostre
govern per fer realitat allò que ho és massa en paraules i encara
massa poc en fets, tot i els avanços aconseguits.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades, en nom del Grup Mixt, Els Verds
d’Eivissa. Demanaria a la Cambra, a la vista de les
manifestacions fetes pels distints grups polítics, els grups
parlamentaris, perdó, si es considera aquesta proposició no de
llei aprovada per unanimitat.

Idò declar aprovada per unanimitat la proposició no de llei
1023, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a impuls
de la reconversió ecològica de l’agricultura i la ramaderia de les
Illes.

IV.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei
RGE núm. 1678/01, presentada pel Grup Parlamentari  PSM-
Entesa Nacionalista, relativa a ús de les llengües oficials en
l'encunyació de monedes de l'euro.

Passam...

Bé, demanaria a qualque secretari, el primer o el segon, de
la Mesa que tornassin a la Mesa.

El punt següent de l’ordre del dia és el debat de presa en
consideració de la Proposició de llei 1678, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a l’ús de les
llengües oficials en encunyació de monedes de l’euro.

El Sr. Alorda té la paraula per fer la presentació de la
proposició de llei.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, tornam avui amb una iniciativa que insisteix en cercar
el reconeixement del caràcter plurinacional de l’Estat. En
concret proposam que les Corts Generals aprovin una llei per la
qual es garanteixi l’ús de les llengües oficials en les
encunyacions de monedes de l’euro i, en general, en totes les
emissions de moneda i de medalles commemoratives que faci la
Fàbrica de Moneda i Timbre.

Ho feim amb un esperit constructiu, positiu, amb ganes
d’avançar, amb ganes de convèncer d’aquest valor de la

diversitat, però tanmateix els hem de reconèixer de bon
començament que aquesta iniciativa és també un acte de
caparrudesa, de caparrudesa, de geni, i una miqueta també de
protesta. I dic això perquè molts de vostès sabran que la
proposició de llei que avui presentam és pràcticament una còpia
de la que va aprovar el Parlament de Catalunya pràcticament per
unanimitat, sense cap vot en contra, l’octubre de l’any 98.
Aquella proposició va tenir un èxit efímer; de fet el Congrés
dels Diputats va aprovar la seva presa en consideració dia 9 de
març de l’any 99, pràcticament per unanimitat, però després,
poc després, va decaure per mor de la convocatòria d’eleccions
generals. Confiat en la paraula donada i en el fet que aquest
tema ja havia estat debatut, el Parlament de Catalunya va
ratificar la seva proposició a finals del mes de març de l’any
2000, però, ai las!, aquesta vegada ja hi havia majoria absoluta
del Partit Popular i es va permetre votar directament en contra
de la presa en consideració d’idèntica proposició de llei que
venia del Parlament. Això succeïa el 12 de desembre de l’any
2000.

Certament, i és preocupant, aquesta majoria absoluta del
Partit Popular ha canviat ferm el tarannà d’aquest partit i del
Govern de l’Estat envers la pluralitat lingüística i cultural
d’Espanya. Pensem que durant el temps en què el PP va haver
de menester el grup de Convergència el Congrés va aprovar
mocions molt interessants, molt..., jo crec que en la línia
adequada a favor de la diversitat. Destacarem, pel que ara ens
interessa, una moció sobre el desenvolupament de la realitat
plurilingüística de l’Estat aprovada també gairebé per
unanimitat, amb una o dues abstencions, al Congrés de
Diputats a finals de l’any 97, on, entre d’altres mandats al
Govern, s’incloïa el d’encomanar-li que les futures emissions de
moneda recollissin la presència de les diverses llengües oficials
de l’Estat. Tanmateix el PP devia pensar aproximadament com
ara, perquè malgrat aquella comanda i aquell acord del Congrés
dels Diputats, durant tot l’any 99, quan hi havia aquest acord
pres, quan hi havia la proposició de llei del Parlament del
Catalunya coneguda pel Congrés dels Diputats, tanmateix no
ho va tenir gens en compte a l’hora d’emprendre, engegar tot
el procés d’emissió d’euros. Recordem que va ser l’any 1999
quan es va dictar l’ordre ministerial que dissenya la versió
espanyola dels euros, i tot d’una es varen començar els treballs
de la primera emissió. 

De fet a hores d’ara som conscients que probablement
estam defensant una proposta en part testimonial, perquè és
difícil que arribem, o pràcticament ja no arribarem a la primera
emissió d’euros, i la segona potser no arribi fins d’aquí a una
bona partida d’anys, i tanmateix, positius com som, pensam que
aquesta mesura té interès i té força de cara al futur. Ja els he
advertit que el nostre grup és tossut quan es tracta de la
defensa de la llengua pròpia del país. Com diria Ramon Orfila,
que l’hem vist avui per aquí, de derrota en derrota fins a la
victòria final. Així que hem decidit que aquesta qüestió no
quedi així, que el PP no tanqui definitivament d’aquesta manera
aquest debat, i voldríem que fos el Parlament de les Illes
Balears, voldríem que fos per una baldera majoria, tal volta per
unanimitat, que es reobrís aquest debat i fes reconsiderar la
postura al Congrés dels Diputats.
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Després de presentar aquesta proposició de llei hem sabut
que també el Grup Parlamentari Socialista al Congrés ha fet una
iniciativa semblant. Confiem que entre tots aconseguim tombar
i fer reconsiderar aquesta situació.

D’entrada, i amb la defensa, volem donar com a grup el
nostre suport a la fórmula que ha ideat la Unió Europa en el
disseny dels euros. Creim que combina bé la uniformitat, la qual
consideram un avanç important i que nosaltres donam suport
al procés constituent de la Unió Europea, amb un
reconeixement de la pluralitat interna de la Unió. En concret,
com vostès saben, queden uns bitllets que seran comuns a tota
la Unió com també ho serà el revers de totes les monedes, però
es deixa l’anvers de les monedes a la disposició dels distints
estats. Ens sembla un compromís interessant, com deia, no tant
pel cas en concret -des del nostre grup podríem entendre
perfectament que fos únic el disseny de les monedes- però sí
com a mostra, com a exemple, d’una manera de manifestar la
diversitat dins la unitat, que pensam que ha de caracteritzar la
Unió Europea i, en general, com hem d’afrontar entre tots els
reptes de la globalització.

El nostre no és un grup que defensi les polítiques de
llogaret, ben al contrari; tanmateix, si no ho fes per conviccions
ho hauria de fer per pura "practicitat", perquè és impossible en
el segle XXI. Defensam sense ambigüitats el reforçament de
totes les institucions supraestatals i voldríem i apostam per una
Unió Europea forta i, dit de passada, per unes Nacions Unides
fortes i democràtiques. Però també, aleshores que els estats
perden sobirania, ens cal preservar la biodiversitat cultural,
especialment a Europa, però en general en el món, així com la
participació efectiva dels ciutadans, cosa que només es pot
mantenir, només es pot garantir a comunitats polítiques a
mesura humana. 

En aquest sentit pensam que coincidim fins i tot amb Jahvè,
el senyor de l’Antic Testament, que com vostès saben castigà
aquella arrogància, la gosadia de Nemrod quan va intentar crear
aquella gran torre de Babel. El Senyor va ensorrar aquella torre
a fi de garantir la pluralitat de les comunitats humanes i, en
especial, per garantir uns senyals cabdals de la seva identitat,
de la llengua. Pot ser el repte serà construir aquestes torres, fer
aquest gran camí en comú, però sense anihilar la diversitat. Bé,
al nostre país per ventura el que ens convé és tomar tota una
sèrie de torres de Babel, almenys les que hi ha a vorera de mar,
i mirar de preservar, també, la llengua pròpia.

Afortunadament aquest procés d’Unió Europea veim que va
fent entenedora aquesta filosofia, fins i tot en els
posicionaments espanyols de tall castellà, perquè és en aquesta
línia que els representants espanyols han malavejat perquè en
el nou euro hi hagués una esquerda, hi hagués un espai per a
la llengua castellana. S’ha fet una aposta a favor de la
uniformitat però, tanmateix, cercant un racó, cercant un espai
per al castellà; és més, el símbol que s’ha volgut preservar a
l’anvers dels euros és precisament el nom de l’Estat: Espanya,
amb una eñe, també un altre símbol important. Perquè es facin
una idea només tres estats han mantengut el seu nom en
aquests euros: Irlanda, Luxemburg i Espanya, i això malgrat el
fet que la seva efectivitat ha de ser a tota la Unió, i és que,

malgrat una aparent indiferència, fins i tot una actitud
despectiva del Partit Popular envers els símbols, realment els
preocupa i els preocupa molt; recordem la polèmica de les
chapas, de les matrícules, en què, amb aquella aparent
indiferència, sí que ha malavejat per mantenir l’E, l’E sí, España
sí; el que passa és que aquesta mateixa idea, aquesta mateixa
filosofia després són incapaços d’aplicar-la més avall de
comprendre aquells que la volem traslladar a la resta de les
comunitats, de les nacionalitat de l’Estat.

Nosaltres comprenem, des d’aquesta militància dins el
nacionalisme espanyol, aquesta postura. El que lamentam és la
insinceritat del Partit Popular i, sobretot, la manca de
comprensió, la reciprocitat que nosaltres demanam.

Espanya no arriba a entendre que això que vol per a ella en
el si de la Unió Europa s’ha de reivindicar amb igual raó i
arguments per al nostre país. L’Estat espanyol encara no
assumeix com una riquesa i un actiu el plurilingüisme, sinó que
el veu com un perill, i fins i tot s’arriba a considerar, s’arriba a
bravejar que la tolerància és ja un valor. Pensam que no és la
tolerància el que nosaltres reivindicam, sinó les plenes
garanties, el ple lloc que correspon a la nostra llengua, i no
oblidar, naturalment, amb massa facilitat la imposició que ha
sofert, la persecució que ha sofert en altres temps i, fins i tot,
com s’apuntava avui matí mateix pel vicepresident, també la
situació de desigualtat que tenim en aquests moments.

Pareix que costa entendre que els balears tenim una llengua
oficial que apreciam i volem, però sobretot que volem ser
tractats com els altres. Si pactam que hi ha d’haver una llengua
europea, sigui l’anglès, sigui l’esperanto, sigui el llatí, hi
estarem més o menys d’acord però ho acatarem; de fet estic
segur que els nacionalistes de l’Estat espanyol ho acceptaríem
amb moltes menys reticències que els no nacionalistes de
l’Estat espanyol, sempre que es reservi, evidentment, un espai
per a la llengua catalana en el nostre territori. Ara bé, si pactam,
com sembla i ens pareix molt millor, que no hi hagi una llengua
europea, aleshores volem ser tractats com el que som, com una
llengua europea més.

A vegades se’ns diu que volem ser diferents, que volem ser
espanyols diferents. Jo crec que ben al contrari, nosaltres el
que volem ser és iguals, volem ser iguals, iguals que els altres,
volem ser iguals que els castellans i, per tant, amb aquesta
voluntat d’igualtat, de ser tractats com els altres, es presenta
aquesta proposició de llei.

Per altra banda, la lògica democràtica exigeix que l’abast que
hagi de tenir o hagi de cedir la nostra llengua dins el debat
internacional, dins la representació dins l’Estat, l’hagin de
decidir els representants democràtics del nostre poble, és a dir,
l’ha de decidir aquest parlament. Creim que és un gran problema
de democràcia la legitimitat que puguin tenir les Corts Generals
per no admetre una iniciativa que fos aprovada pel Parlament de
Catalunya i pel Parlament de les Illes Balears respecte del paper
que ha de jugar el català dins l’Estat espanyol. El que no podem
acceptar de cap manera, i jo crec que és el nus de la qüestió, és
que se’ns negui un tracte igual amb el simple argument que no
comptam amb un estat perquè som a Espanya; jo crec que això
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ha estat el gran argument que s’ha utilitzat durant molt de
temps, perquè som a Espanya. Creim que aquest no és un
argument acceptable en democràcia. Pensem que tant Irlanda,
com Bèlgica o Suïssa, per parlar només d’Europa, fa molt
d’anys que emeten moneda plurilingüe. 

Però com a mínim, si això fos així, confii que des del PP de
Balears es doni un altre round a favor d’aquesta pluralitat, però
si realment se’ns ha d’arribar a convèncer que no, que per ser
espanyol, s’ho ha de ser en castellà, que se’ns digui
obertament i clarament, que se’ns digui i ho sabrem, i sabrem a
què ens hem d’atendre; potser així -em permetran la broma-
arribarem a aquella conclusió, com diu una cançó de moda, que
l’autonomia que ens cal és la de Portugal.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, per la seva presentació de la
proposició de llei. A continuació procedeix la lectura del criteri
per part del Govern, que farà el secretari primer de la Cambra.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

“Antoni Garcias Coll, secretari del Consell de Govern de les
Illes Balears, certifica que el Consell de Govern de les Illes
Balears, en sessió de 20 d’abril del 2001, adoptà, entre d’altres,
el següent acord:

Manifestació de criteri respecte a la presa en consideració
de la Proposició de llei relativa a l’ús de les llengües oficials en
l’encunyació de monedes de l’euro.

El Consell de Govern, a proposta del conseller de
Presidència, adopta el següent acord:

Primer. El Consell de Govern manifesta la conformitat
respecte de la presa en consideració de la Proposició de llei
relativa a l’ús de les llengües oficials en l’encunyació de
monedes de l’euro, presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista.

Segon. Manifestar la conformitat pel que fa a la tramitació
d’aquesta proposició de llei, la qual no implica ni augment dels
crèdits ni disminució d’ingressos pressupostaris.

I tercer. Traslladar el contingut d’aquest acord al Parlament
de les Illes Balears per tal que se’n derivin els efectes
pertinents.” 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Secretari primer. 

Procedeix ara la intervenció dels grups que es mostrin a
favor de la proposició. Grups que vulguin intervenir? Grups
que es mostrin en contra? Sr. Marí, té la paraula.

Perdó, Sr. Marí. El Sr. Pons havia demanat un torn per fer
una intervenció a favor.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, serà una intervenció breu perquè quan un està a favor
no importa que sigui extens en manifestar la postura del seu
grup, a pesar que sí que hi ha dues reflexions que crec que val
la pena fer, sobretot des del nostre grup: Primer de tot, que no
és una qüestió de nacionalisme sí o no. La moneda no és una
qüestió de nacionalistes de cap tipus, ni nacionalistes
espanyols, ni nacionalistes de qualsevol nació que formi un
estat plurinacional com és el que tenim; és un instrument.

Segona, que la moneda ja està encunyada, les monedes
estan encunyades des del mes de desembre de l’any passat. Per
tant, és difícil que aquesta intenció que es manifesta avui
tengui un reflex directe en breu temps sobre les monedes que
s’utilitzaran a partir del mes de gener de l’any que ve; el període
d’adequació o de desaparició de la pesseta de la circulació és
de dos mesos, fins al febrer, i el mes de juliol de l’any que ve tot
seran euros i tornarem..., els que som de més edat  recordarem
quan utilitzàvem cèntims per anar a comprar cacauets. Per tant,
la virtualitat és aquesta.

Tercera qüestió: La paraula a traduir únicament i
exclusivament és Espanya, perquè no hi ha més text  literari
damunt la futura moneda, que és el disseny que va elegir
Espanya per a les monedes des d’un cèntim fins a dos euros
que tinguessin per un costat, i açò és prerrogativa de cada un
dels estats de posar el disseny que volen, i des de Sa Majestat
el Rei, que figurarà en el d’un o dos euros, no me’n record,
passant per la catedral de Santiago, l’Església de (...), etc., seran
les imatges que hi haurà a les monedes. En els bitllets no hi ha
edificis reconeixedors, sinó que són estils arquitectònics,
començant pel romànic fins al segle XX, però no pertanyen a
cap edifici existent, són dibuixos que donen la referència
històrica al que ha estat la vida en aquests països que
conformen Europa, amb el perfil d’Europa, des de la mar Blanca
fins als Urals.

Per tant, per què hem de votar a favor? Més que res per fer
normal el que hauria de ser normal en aquest país, i és el
reconeixement de la pluriculturalitat i l’existència efectiva,
reconeguda, de diferents llengües. N’hi ha unes per cert, les
dues més diferents que hi pugui haver, com seria el basc, el
castellà o el català, de les llatines i la basca, són més diferents
que la diferència que hi pugui haver entre els dos idiomes que
s’utilitzen a Bèlgica. No ho és tant pels que vivim aquí, el
reconeixement perquè les monedes duguessin imprès el nom
d’Espanya en diferents idiomes, en els diferents idiomes, sinó
pels que no són d’aquí, pels que viuen a un altre indret
d’Espanya, pels que viuen a Madrid, i a Extremadura, i a
Canàries, que se n’adonin i acceptin que, tot i pertànyer al
mateix estat, a aquesta figura que jo crec que s’hauria de
potenciar en el bon sentit de paraula la totalitat que seria
Espanya, hi conviuen diferents cultures i diferents llengües.
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Per tant és un efecte igual que l’efecte pretès en una
proposta que hi va haver dels segells; els instruments de
circulació diària que són necessaris per a la persona, si tenen
aquests reconeixement de la pluralitat ajudarà a llevar bubotes
que encara impedeixen el correcte enteniment entre diferents
cultures.

En aquest sentit votam a favor. No tendrà més efectivitat
que aquesta, només és una paraula a traduir, però creim que és
una expressió de la pluralitat d’Espanya i que és possible entre
tots junts tenir un destí comú dins aquesta magna Europa que
s’està construint en aquests moments, amb alts i baixos, també
és cert, però que de cada vegada es va consolidant més, i
arribar a una moneda única no és menyspreable i li hem de
donar la importància que té a favor de la unitat. Són raons
suficients per votar a favor d’aquesta proposta que ha
presentat el PSM. Almenys nosaltres ho creim així.

Gràcies per la seva atenció. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tirs Pons, en torn a favor. Sr. Marí, té la
paraula per exercir un torn en contra.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, abans
de passar a llegir la meva intervenció, les propostes que ens ha
fet el portaveu del PSM em donen lloc a fer una petit
introducció. 

En primer lloc, estic segur que hem consultat tots la mateixa
bibliografia; el que passa és que vostè no ho ha acabat de dir
tot. Jo sí que li ho diré: vostè ho ha copiat fil per randa del
Parlament de Catalunya i vostè mateix ho ha reconegut. El que
passa és que quan ha citat -jo estava preparant aquesta
intervenció- crec recordar que vostè ha citat algun passatge
antic, i no ha dit el que va dir aquell diputat català, que a més és
el que diu la Bíblia, i és exactament aquesta pregària hebrea
que diu: “Oh Jahvè, oh Déu nostre, beneït siguis perquè has fet
el fet diferencial”, “beneït siguis, oh Jahvè, oh Déu nostre,
perquè has fet el fet diferencial”. Sortosament aquest parlament,
com tots els altres parlaments poden marcar el fet diferencial i,
Sr. Alorda, vostè, que ha vengut aquí a demanar que tots els
grups votassin a favor, el “rapapolvo” que ha rebut el Partit
Popular no l’ha predisposat massa bé per votar-li a favor.

I justament, Sr. Alorda, avui he comprat un llibre, ja he
tengut temps de fullejar-lo, i aquí hi ha una frase que sembla
feta per a vostès, que traduiré del castellà, i el llibre està escrit
per un catedràtic de català. Diu: “El nacionalisme té una
perversitat radical -com vostès saben vol dir d’arrel. Presenta
la humanitat dividida entre nosaltres i els altres, i els altres són
diferents, no són com nosaltres, no formen part dels nostres, no
són dignes de la nostra solidaritat, i l’altre sempre és un
estrany, mai no arriba tan sols a ésser humà, constitueix una
amenaça potencial i és un virtual enemic. El nacionalista -diu
aquest catedràtic de català- el nacionalisme sempre tendrà èxit,
perquè explota els sentiments més primaris de l’home a nivell de

rèptil, com són la por, l’instint de supervivència i el sentiment
gregari”. Sortosament hi ha hagut aquí un diputat, el
representant del Grup Socialista, que ha fet honor a la seva
cavallerositat i a la seva coherència, llàstima que el vot no sigui
també coherent.

Feta aquesta petita introducció, en primer lloc voldria fer
meves les paraules d’un diputat socialista al Parlament de
Catalunya, quan dia 9 de març de 1999 i referint-se a la presa en
consideració de la proposició de llei del Parlament de
Catalunya, que era sobre l’ús de les llengües oficials en
l’emissió de bitllets i encunyació de monedes de l’euro, el
mateix tema que vostès presenten aquí, faig meves idò les
paraules del socialista català Dalmau i Ribalta quan a Madrid,
ho tradueix del castellà va dir: senyories és molt poc probable
que cas que prosperi la proposició de llei que ens ocupa,
modifiqui d’una manera significativa la vida dels ciutadans i
ciutadanes d’Espanya, acostumats, deia el socialista Dalmau,
a posar la força en la transcendència històrica de qualsevol
iniciativa, una proposició que redueix el seu àmbit d’influència,
simplement amb les monedes, pot semblar que té faltes
d’identitat suficient com per distreure la seva atenció. El
portaveu socialista ho ha dit perfectament i les senyores i
senyors diputats ho entenen, es tracta de canviar la "ñ"
castellana per la "ny" del mateix so en català, aquest és el gran
progrés d’aquesta proposició. Aquesta cita parlamentària del
socialista català ens pot donar una idea de la il Alusió que va
provocar entre aquell grup la proposició.

Està clar, n’estam segurs, que avui a la nostra comunitat
balear hi ha temes que preocupen molt més als ciutadans que
canviar una "ñ" per una "ny", no podem citar ara tots els temes
que preocupen a la comunitat balear, modestament creim que
molt més que aquesta proposició que vostè ens presenta. Hi ha
el tema de l’aigua, no voler-la per voler que els nostres
principis, els seus principis, vagin per damunt del benefici dels
ciutadans, hi ha el tema de les carreteres, les moratòries, una
bona educació de qualitat, el turisme d’hivern, habitatge per als
joves, hi ha tantes i tantes preocupacions que realment ens
estranya que un grup important com és el PSM, vulgui dedicar
els seus esforços, molt lloables, en aquesta proposició.

 Tenim la tendència a exagerar, a posar un cert grau
d’emotivitat, inclòs un cert to de dramatisme, que els membres
del PSM ens tenen acostumats. Malgrat tot, Sr. Alorda, hem de
recórrer junts el llarg camí del ple reconeixement de la pluralitat
lingüística d’Espanya, però en temes que siguin realment
transcendents i no que una moneda tengui una lletra més o
manco per justificar la força d’algun grup polític, malgrat que
una vegada més respectam la pluridentitat espanyola. Però no
és fàcil, Sr. Alorda, canviar la legislació de la Comunitat
Econòmica Europea, en referència a l’encunyació de l’euro, aquí
ja li han recordat que molts d’euros ja estan fets amb la banda
espanyola, com ha dit el Sr. Pons, que hi ha la catedral de
Santiago, hi ha l’efígie de Cervantes i l’efígie de Sa Majestat el
Rei Joan Carles I. En el millor dels casos, si el Congrés ho
aprovés, que creim que no ho farà si tenim en compte les
darreres proposicions de llei que més endavant en parlarem. 
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La normativa Sr. Alorda és complicada, no els cansaré vista
l’hora en què ens trobam, però vull recordar tota la legislació
que va des de la normativa del Ministeri d’Economia i Hisenda,
referida a les monedes d’1, 2, 5, 10, 50 cèntims i monedes d’1 i
2 euros i a vostès els recoman la seva lectura, encara que estic
segur que per fer la proposta d’avui la coneixen molt millor que
jo. També deuen conèixer la legislació comunitària vigent,
especialment el reglament 975/98 de 3 de maig, relatius als
valors nominals i les especificacions tècniques de les monedes
en euros, destinades a la circulació. No són fàcils les gestions
que vostè vol encomanar al Congrés dels Diputats i malgrat que
allà poguessin tenir èxit, hauria de saber si en tendran a la
Comunitat Econòmica Europea. Creim senyors del PSM, que
vostès s’han limitat a copiar, quasi textualment i vostè ho ha
recordat al principi, la resolució 476 del Parlament de Catalunya,
per la qual s’acorda presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la proposició de llei, sobre l’ús de les llengües oficials
en l’emissió de bitllets i encunyació de monedes de l’euro, que
per cert no va ser aprovada. 

Vostès tenen la llibertat de presentar les proposicions de llei
que estimin oportunes, dedicar els seus esforços a aquestes
feines, malgrat que tenen davant l’horitzó la línia del fracàs en
aquest cas concret, els antecedents que hi ha al Congrés dels
Diputats, no poden ser per allò que vostès aspiren més clars, de
les sis proposicions de llei presentades pels parlaments
autonòmics, des dels darrers sis mesos, desembre fins ara, cap
d’elles ha estat acceptades i per si no en té coneixement, el
Parlament de Catalunya en va presentar una, sobre la
incorporació al passaport i document nacional d’identitat de les
llengües oficials, no va ser acceptat, un altre del Parlament de
Catalunya, sobre llicències dels vehicles de conduir, no va ser
acceptada, un altra sobre segells i altres efectes postals emesos
i fins i tot posats en circulació, etcètera perquè vostès ho
coneixen perquè ho va presentar el Parlament de les Illes
Balears i que no va ser acceptada, una altra proposició de
llengües de l’Estat en l’emissió de segells i demés efectes
postals del Parlament de Catalunya, que tampoc va ser
acceptada i una altra, tampoc acceptada, del Parlament de
Navarra sobre l’ús de les llengües de l’Estat en l’emissió de
segells i altres efectes postals.

Evidentment, supòs que vostè ara pujarà aquí i farà ús de
tota la seva bateria dialèctica, però vagi amb seny, no sigui que
s’equivoqui, jo ja tenc la meva rèplica preparada. Després
d’aquests antecedents, supòs que comprendran que votam en
contra d’aquesta proposició de llei, en aquest cas no volem
apostar per un cavall que ja sabem que perdrà la carrera abans
de començar-la.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí i Tur en nom del Grup Popular. En
torn de rèplica Sr. Alorda en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer lloc agrair el suport de tots els grups que han avançat el
seu suport, contestar el Sr. Tirs en una precisió, jo crec que la
moneda és important per al nacionalisme, sempre ho ha estat,
la llengua i la moneda sempre han estat dos temes cabdals a
l’hora de dissenyar un país, recordi el lema del Compte Duc
d’Olivares, també comentat per Ferrer Gironès, en alguna
d’aquestes intervencions, “un Rey, una ley, una moneda”
afortunadament aquest nacionalisme avui és el de la Unió
Europea i ha estat traspassada aquesta sobirania de l’Estat cap
a un Euro que és de la Unió Europea.

També hi ha un altre element important, no només és un
instrument també és un símbol i ho saben els representants
espanyols, no se’n riuen com deia el Sr. Marí, han malavejat i
han treballat perquè hi hagués un racó, per recordar que
malgrat, aquest és un instrument europeu, malgrat aquest
nacionalisme europeu que anam creant entre tots, també hi ha
d’haver una empremta espanyola i aquest és l’espai dins el qual
ens movem, els anversos de les monedes que quan es tracta de
dur-lo aquí resulta ridícul, insuficient, s’ha citat el Sr. Dalmau i
no s’ha acabat la frase, perquè efectivament el Sr. Dalmau deia
i el Grup Socialista deia tot això que ens ha dit el Sr. Marí i
afegia: però realment no oblidem la gran càrrega simbòlica i
l’interès i la importància dels símbols per als països que tenen
els símbols i per tant, donam el nostre suport a aquesta
proposta perquè la consideram molt important. El PP troba que
no, el PP treballa a la Unió Europea, treballa perquè aquest
envers hi sigui, és un dels pocs estats que manté que aquest
envers hi sigui, i nosaltres ho comprenem, el PP diu, es fa el
desmenjat amb talent, ho defensa sí, però ho defensa per a
l’Estat.

 L’únic Estat que posa el seu nom a una moneda que tendrà
abast a la Unió Europea, Espanya, Irlanda que sempre ho feia
en doble llengua, no veig la complicació Sr. Marí no ho entenc,
Irlanda ha fet la seva moneda en doble llengua, supòs que des
de sempre, en tot cas tota la moneda que hi ha en circulació i
Luxemburg que devia voler mantenir aquest emblema.
Certament no arribam a temps, amb això els don la raó a tots
dos, la primera emissió d’euros que es farà, però n’hi haurà una
segona, n’hi haurà una tercera, estam plantejant una batalla de
futur, aquí estam dient si anam cap allà mateix o no, si hem de
caminar junts, hem deia si hem de caminar junts cap a la
pluralitat, no sé on anam, perquè si per a vostè això no és
important, per a nosaltres ho és. A nosaltres ens va bé que hi
hagi monedes monolingües, establint un percentatge, els
nostres 10 milions que es digui quin percentatge d’emissió
tendran d’aquests envers, però el que no entenem que
directament es consideri que quan nosaltres reivindicam el
mateix que va fer l’Estat espanyol per a ell, es ridiculitzi gairebé
aquesta pretensió.

Respecte la intervenció del Sr. Marí, allò que no li hem
comentat. Jo estic completament d’acord amb la fase que vostè
ha llegit, jo crec que el nacionalisme té una perversitat radical,
jo la subscric, personalment milito a un partit com el PSM
perquè n’estic bastant fart del nacionalisme espanyol i per tant,
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per reservar i per mantenir un espai obert a la diàleg des de la
tolerància, on cada persona sigui un individu dins aquest país,
on no hi hagi aquesta llei d’estrangeria, hi hagi un altre element
de la cohesió social però des de la pluralitat i la diversit at
cultural i no sigui imposada cap cultura, pens que això s’ha de
fer des d’aquests racons. Però el nacionalisme que vostè
practica amb la negativa, Sr. Marí, és la de dir-nos a tots, o es
posa Espanya amb "ñ" o aquí no som espanyols i aquest és un
altre nacionalisme, jo crec que molt respectable, però jo crec
que té una perversitat radical, es vol imposar damunt territoris
que no la tenen com a llengua pròpia i es vol imposar. Jo crec
que el més convenient és que cadascú estigui bé i còmode dins
ca seva, que hi hagi els màxims marges de llibertat, de tolerància
i per descomptat, cap mena d’aquestes perversions que vostè
apuntava i que consider que són uns dels perills dels
nacionalismes, en el qual confio que ni el seu nacionalisme, ni
el nostre hi caigui mai. Per la nostra part i vetllarem ferm perquè
això no sigui així mai.

Vostè em deia que vagi alerta amb la rèplica, jo li vull dir que
li vull agrair, em sap greu des de la tristesa del nostre grup de
pensar, vostè deia que apallissàvem el Partit Popular, no és
veritat, volíem apallissar al Govern de l’Estat, el Grup
Parlamentari Popular per no haver respectat la voluntat del
Parlament de Catalunya, per haver-li dit sí primer quan estava
en minoria, vostè ho recordava, i haver-li dit no, ni parlar-ne
després, haver-li dit sí de tot d’una i després fer tot el contrari,
un ordre ministerial, Sr. Marí, no passin pena Espanya una
ordre ministerial, en els anvers hi posarem el que vulgui l’Estat,
és una decisió de l’Estat espanyol i la Unió Europa, Sr. Marí,
cap problema. Ha sentit parlar del principi de subsidiarietat? Tot
el que faci l’Estat, la Unió Europea no s’hi fica, abandonin
aquesta bubota que crea antieuropeïstes, segons la qual hi ha
moltes coses que no es poden fer perquè la Unió Europea no
vol, no ens intentin fer berenar amb això, la Unió Europea està
a favor de la diversitat, la pluralitat i el que creu que determinats
debats s’han de tenir a nivell estatal i no els ha de resoldre a
nivell de BrusselAles, que a nosaltres ja ens aniria bé que hi
entrés una mica més, però comprenem aquest punt de vista i
entenem que siguin molts de punts sensibles a aquest principi
de subsidiarietat.

I ja li he dit que tristament, perquè ens agradaria en aquest
tema anar junts, aquest tema de defensar la llengua catalana i
defensar-la arreu, que avui la cambra fos una pinya, però li vull
reconèixer que el Partit Popular està en contra d’aquesta mesura
hi que ho digui obertament, perquè encara trobaria molt més
greu que les Corts Generals i vostè pareixia que en presumia, de
tot el que ha dit no dels parlaments autonòmics, perquè no li va
bé. Jo pens que no es pot anar en contra de la voluntat
sobirana del Parlament de Catalunya, contra la voluntat
sobirana del Parlament de les Illes Balears amb un tema
d’aquestes característiques. Clar si hi ha un partit, el partit
principal de les Illes Balears, el més votat i un partit que
representa el que representa el PP a les Illes Balears hi està en
contra, trob que a Madrid està molt més justificat, ho
comprendré, seguirem defensant aquesta moció, però
comprendrem molt més, perquè el debat que es produeixi aquí
nosaltres el respectarem sempre, ara que no vengui Madrid a

dir-nos el que hem de fer o no hem de fer, amb problemes
tècnics, crec que amb això no tenen raó.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda acabi per favor. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

 Gràcies, Sr. President. Només apuntar que si realment volem
crear un Estat, allà on la voluntat de les comunitats autònomes
estigui ben vista, on realment tenguem estructurades i siguin
respectades les diferències, aquestes diferències que ens
premia i que tant hem de pregar per elles, realment sortir i
presumir que totes les propostes que s’han fetes per la
pluralitat lingüística des del Parlament de Catalunya han estat
rebutjades pel Partit Popular, amb majoria absoluta a les Corts
Generals, creim que és un mal moment. Nosaltres els tornam a
demanar que ho tornin a pensar, aquesta tramitació continuarà,
volem escoltar els seus suggeriments, volem veure on podríem
arribar a un punt de consens, perquè ens agradaria arr ibar  a
Madrid de la mà i intentar tornar a obrir aquest debat i mirar de
ser tractats com allò que som, una de les llengües europees que
ha de tenir veu, ha de tenir un espai dins aquesta Europa plural,
com tendran llengües amb menys parlants que la nostra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Sr. Marí i Tur, vol intervenir en
torn de contrarèplica? Quedarà tancat el debat. 

EL SR. MARÍ I TUR:

 Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Alorda perquè he vist
que no ha fet ús de la seva bateria dialectal, no sé si és perquè
no tenia arguments o perquè pensi que li puc rebatre d’alguna
manera, realment no ha insultat.

Sr. Alorda, una altra vegada recordar-li la cita bíblica del
diputat socialista: beneits sigueu perquè heu marcat les
diferències. Vostè té tot el dret a dir tot el que vulgui, vostè té
tot el dret a pertànyer al nacionalisme que estimi adient, però ha
de permetre al Grup Popular que defensi el seu nacionalisme i
nosaltres no tenim cap inconvenient en dir que som espanyols,
d’una nació que s’anomena Espanya, cap inconvenient i qui fa
burles en tot cas és vostè. El mateix dret que vostè té en
defensar el nacionalisme d’aquí, el tenim també nosaltres amb
el nacionalisme de pertot i així ho recull la Constitució, el que
passa que hi ha dues maneres diferents d’entendre la
Constitució i basta recordar l’acta de presa de possessió que
feim els diferents grups parlamentaris, cada un amb la fórmula
que pugui emprar.

Sr. Alorda, no em recordi vostè la majoria absoluta de
Madrid, ja que parlam de castellà “en todas partes cuecen
habas” i aquí a calderades. Per tant, tots sabem el que és la
política, no compti amb nosaltres perquè donam suport a
aquesta proposició per anar a Madrid, no hi compti. En tot cas
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ho hauria d’haver fet abans, no ara, ha arribat tard. En
qualsevol cas, quan es tracti de temes importants, malgrat que
això simbòlicament ho sigui compti amb nosaltres, però abans
de venir aquí a exposar les seves proposicions i suggeriments,
demani la conversa perquè sembla ser que el Pacte de Progrés
no és massa donat a consensuar, ni a tractar els temes
importants, li és més còmode venir aquí a insultar i dir quatre
barbaritats que res tenen a veure amb la realitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí.

Substanciat el debat, demanarem a la cambra sobre la
procedència o no de prendre en consideració aquesta
proposició de llei.

Senyores i senyors diputats que voten a favor de la presa
en consideració es posin drets per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que voten en contra. Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: vots a favor 31, vots en contra 27. En
conseqüència es pren en consideració la proposició de llei 1678,
p resentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a l’ús de les llengües oficials en l’encunyació de
monedes d’euro.

La Mesa del Parlament vol manifestar el seu rebuig a
l’atemptat sofert pel periodista Gorka Landaburu, a Zarauz, que
afortunadament no ha tengut conseqüències mortals, però que
és un atemptat contra la pau i la convivència al País Basc i
demanam a la cambra si es fa ressò d’aquesta manifestació de
la Mesa.

 Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats, s’aixeca la sessió.
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