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EL SR. PRESIDENT:

Donarem començament a la sessió plenària del dia d’avui.
Començam, com és habitual, amb el torn de preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 3951/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
inversió de l'1% cultural corresponent al Govern balear de
l'any 2000.

La primera és la 3951, ajornada de dia 30 d’octubre, relativa
a inversió de l’1% cultural corresponent al Govern balear de
l’any 2000, que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Marí i Tur, del
Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, en una contestació escrita que vostè em va remetre
em va remetre, em deia que per a la distribució del fons
provinent de l’1% cultural es va acordar, a la reunió de
constitució de la Junta interinsular del Patrimoni històrica, que
el fons que generi el Govern de les Illes Balears s’inverteixi en
el béns de titularitat pública i es distribueixi territorialment
segons els percentatges següents: 50% al Govern de les Illes,
50% distribuït un 71% a Mallorca, 13% a Eivissa i 3% a
Formentera, i una pregunta que jo em faig, que tampoc no
deman la contestació, és si la Junta interinsular de Patrimoni
històric és competent per a la distribució d’aquest fons
provinent de l’1% cultural, és una pregunta que jo em faig en
veu alta, però la pregunta que jo li faig és: On es va invertir l’1%
cultural corresponent al Govern balear durant l’any 2000?
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Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí i Tur. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Marí, començaré per allò darrer que ha demanat. Jo
entenc que sí, que és possible que la Junta interinsular hagi
acordat aquest repartiment a efectes interns entre tots els
membres que la formen, perquè algun organisme ho havia
d’acordar i cap organisme existeix en el qual els responsables
de la gestió del patrimoni participin en els termes d’igualtat amb
què es planteja la Junta interinsular.

Respecte a com ha invertit el Govern l’1% cultural que li va
correspondre de tot l’1% cultural que havia generat l’actuació
del Govern, al Govern en concret li varen correspondre
10.612.000 pessetes, que representen el 50% del total de l’1%
cultural, i aquests doblers han estat destinats a treballs de
conservació i restauració de béns culturals, concretament a
tasques realitzades pel taller de l’Arxiu del Regne de Mallorca,
i una part que queda encara per invertir serà destinada a
l’adquisició d’unes 200 obres gràfiques, bàsicament serigrafies,
editades pel Taller 6A d’obra gràfica, que és una colAlecció que
l’any 1994 el Govern va deixar de comprar, es va interrompre i
la voluntat del Govern és que el Govern sigui posseïdor d’una
colAlecció completa de l’obra gràfica editada pel Taller 6A, cosa
que només hi ha un cas en tot l’Estat, que és la Biblioteca
Nacional de l’Estat. Aleshores hem cregut que era bo que el
Govern completàs aquesta colAlecció. 

D’aquesta manera s’invertiran els 10 milions que
corresponen a l’any 2000. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura. Sr. Marí
Tur, té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. M’estranya, Sr. Conseller, que no
estigui vostè més convençut que és a la Junta interinsular de
Patrimoni que correspon aquesta distribució, i vostè ha fet una
afirmació que a mi encara m’ha posat més en dubte: diu vostè
que no hi ha cap organisme que en sigui competent. Jo crec
que això, Sr. Conseller, no és veritat. Aquest organisme, entenc
jo en qualsevol  cas, hauria de ser aquest mateix parlament, on
estan representades totes les forces polítiques, i no tan sols un
organisme on només hi ha una part d’aquestes forces
polítiques. Per tant, si en democràcia tot es reparteix entre tots,
també el fons cultural s’hauria de repartir entre tots.

Però, a més, Sr. Conseller, entenc jo que vostè no compleix
allò que va dir la Junta interinsular, perquè la Junta interinsular

ho diu ben clar: “S’inverteixi en els béns de titularitat pública”,
i vostè mateix m’acaba de dir que aquests 10.612.029 de
pessetes s’invertiran en restauracions a l’Arxiu del Regne, i
llavors en l’adquisició d’obra gràfica. Per tant, vostè entra en
contradicció amb el que diu la Junta de Patrimoni, que diu ben
clar, a la darrera reunió... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Tur; el seu temps està esgotat. Sr.
Conseller d’Educació i Cultura, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Cap contradicció ni una: la Junta
interinsular, que està representada pels òrgans de gestió de
política patrimonial i, per tant, té l’absoluta legitimitat per
prendre decisions que aquest parlament pot fiscalitzar, com fa
vostè ara, va establir una llista de programes d’actuació,
concretament em sembla que eren 10, i un d’ells diu “foment de
la creativitat artística”, i un altre diu “adquisició de béns de
patrimoni històric”. Per tant és totalment congruent i coherent
la decisió de comprar aquesta obra gràfica, que enriquirà el fons
artístic públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Cap contradicció ni una i una absoluta legitimitat de la Junta
interinsular de Patrimoni per prendre les decisions que es varen
prendre, per tant. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació.

I.2) Pregunta RGE núm. 3952/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversió de l'1% cultural corresponent a l'illa d'Eivissa.

Passam a la segona pregunta, 3952, també ajornada del
plenari de dia 30 d’octubre, relativa a inversió de l’1% cultural
corresponent a l’illa d’Eivissa, que formula l’Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, molt respectuosament
he de dir que ha entrat vostè en una cadena de contradiccions.
Primer, es fa reforçar l’actuació amb la Junta interinsular de
Patrimoni, i després diu que no hi ha cap organisme que pugui
ser capaç de fer aquesta distribució. Jo li torn a repetir que
aquest parlament, entenc jo i en tornarem a parlar més endavant,
és absolutament competent, i el que per una banda vostè
recolza en la Junta de de Patrimoni, que en la contestació que
em va donar vostè diu claríssimament que aquest 1% s’invertirà
en béns de titularitat pública. Se sobreentén que existents, no
béns de titularitat pública que ho seran després, quan vostè
hagi comprat l’obra gràfica o pictòrica que estimi adient. Però,
en fi, això ens durà a una consulta a gent que, en dret, n’entén
almanco més que jo i tal vegada també més que vostè.
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Però la pregunta que jo li faig ara és que amb aquesta
distribució va tocar a Eivissa 1.379.563 pessetes. La pregunta
que li feim és on es varen invertir. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Tur. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. La Llei de patrimoni que va ser
aprovada per aquest parlament a finals del 98 va crear la figura
a la Junta interinsular de Patrimoni, si no ho record malament.
Aquesta junta interinsular de Patrimoni agrupa els
responsables de la gestió i de l’execució, per tant, de les
polítiques de promoció i foment del patrimoni històric de les
Illes Balears, i per tant és el lloc pertinent, la Junta interinsular
de Patrimoni, per decidir en quins percentatges es decideix la
inversió de la quantitat generada per les obres fetes pel Govern.
També hi podria haver una altra possibilitat: que ho hagués
decidit el Govern unilateralment; supòs que hauria estat
possible en termes legals, però vàrem creure que per raons -
diria jo- d’elegància política i de respecte a les competències
dels consells, ho havíem de fer conjuntament.

Se suposa que durant l’any 2000 els consells insulars han
de comunicar a la Junta interinsular en què han invertit
exactament la part de l’1% cultural que els ha correspost.
Segons ens ha comunitat el Consell Insular d’Eivissa, la seva
consellera de Cultura en concret, la part que ha correspost a
Eivissa ha estat invertida en la restauració del patrimoni
eclesiàstic de l’illa d’Eivissa.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura. Sr. Marí
Tur, té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. El veig una mica dubtós, avui, Sr.
Conseller, en les seves respostes, i en qualsevol cas poc
coneixedor, en aquest cas específic, d’aquest tema, perquè
sembla vostè com si em volgués enviar al Consell d’Eivissa
perquè jo demanàs aquests comptes. Fa un moment que vostè
mateix ha dit que, al cap i a la fi, era aquest parlament el que
tenia l’obligació de sotmetre al Govern les preguntes que
nosaltres estimem adients, i és això el que faig.

Jo li deman més concretament, Sr. Conseller, que em digui
en quin patrimoni eclesiàstic varen ser invertits aquest
1.379.563. Esper que contesti exactament a allò que li pregunt:
on va anar destinat aquest quasi milió i mig del patrimoni
eclesiàstic. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Tur. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Reconec que el Sr. Joan Marí està
molt més en forma que jo avui matí per embolicar la troca, i
també li dic que proposaré a la Junta interinsular de Patrimoni,
a la seva pròxima reunió, que el nomenem assessor vitalici per
tal que ens marqui el camí i ens indiqui l’horitzó cap al qual hem
de caminar.

Dit això, puc concretar-li a quin patrimoni eclesiàstic ha estat
destinada la inversió: concretament a l’església de Sant Miquel
de Balansat del terme municipal de Sant Joan, segons
comunicació de la conselleria de Cultura, si no vaig equivocat,
que estic parlant de memòria però em sembla que encert.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura.

I.3) Pregu nta RGE núm. 3953/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversió de l'1% cultural  corresponent a l'illa de Formentera,
any 2000.

Passam a la tercera pregunta, la 3953, també ajornada de la
sessió de dia 30 d’octubre, relativa a inversió de l’1% cultural
corresponent a l’illa de Formentera, que formula l’Hble. Diputat
Sr. Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, no crec que la societat
balear estigui en aquests moments per a bromes. Potser el més
adient que hauria pogut fer jo al començament hauria estat
manifestar el meu condol a les víctimes d’aquests dies i als mals
que s’han fet als béns, però una vegada més vostè, quan no
sap què dir, ha de ranejar quasi quasi, una mica, una miqueta -
és el seu estil- una miqueta l’insult, i em vol nomenar a mi
assessor de no sé què. Miri, per nomenar assessors, el seu
govern d’aquí i el d’allà en són especialistes. Així és que,
almanco, a mi m’alliberi d’aquesta assessoria. No n’he tengut
cap mai i tampoc no vull que sigui vostè el primer de donar-
me’n. En qualsevol cas ja me la guanyaré.

I ara, Sr. Conseller, no per embolicar la troca sinó únicament
per exercir el meu dret, que sembla que a vostè no li agrada
perquè no té massa clara la contestació, li he de dir que si a
l’església de Sant Miquel es van invertir crec que van ser
600.000 pessetes en restaurar unes pintures, la resta tenc entès
que es va invertir en la compra d’un faristol, miri vostè, en
arreglar un altar...; vull dir que són coses que serien molt
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discutibles aquestes inversions. Si vostè no ho sap, jo sí que
ho conec.

Però digui’m: 318.360 pessetes en què es varen gastar a
Formentera per a la conservació del patrimoni declarat de l’1%
cultural? Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Tur. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Bé, a Formentera, dins el repartiment
que es va acordar, li correspon un 3% del total de l’1% cultural,
que són 318.360 pessetes, com ha dit vostè, i en aquests
moments encara no li puc comunicar en què han estat
invertides perquè l’any 2000 no ha acabat i se suposa que és
durant l’any 2000 quan la conselleria de Cultura d’Eivissa farà
aquesta inversió i amb posterioritat ho comunicarà formalment
a la Junta interinsular de Patrimoni. Per tant en aquests
moments encara no li puc respondre. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura. Sr. Marí
Tur, té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sr. President, moltes gràcies. Sr. Conseller, jo embolic la
troca, però vostè s’embolica a vostè mateix. Jo li deman en què
es va invertir l’any passat; ja quasi ha passat un any!, i els
diputats tenim dret a saber en què s’han invertit els milions o
les centes de mils de pessetes com és el cas de Formentera.
Trob molt rar que vostè sapigués en què s’han invertit al
Govern, en què s’han a Eivissa, i no sàpiga en què s’han
invertit a Formentera. Clar que 300.000 pessetes i poc més no és
molt, però a alguna banda se’n deuen haver anat, i és el que jo
li preguntava. Si vostè no tenia la resposta, ha tingut temps
més que suficient, perquè vostè m’havia d’haver contestat
aquesta pregunta ja fa un bon parell de dies i se’n va anar a
inaugurar uns menjadors.

Jo li deman aquesta miserable quantitat de 316.000 pessetes
en què s’ha invertit. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Tur. Sr. Conseller d’Educació i
Cultura té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Sí, gràcies. Bé, aquests 20 milions de l’1% cultural
corresponen a l’any 2000, però lògicament el Govern comunica
a la Conselleria de Cultura i als consells insulars, a través de la

Junta interinsular, quan ha acabat l’any la quantitat, i va ser dia
25 de gener del 2001 quan la Junta interinsular va fer la
distribució i es va marcar que durant tot l’any 2001 era el
període de temps en què es podien fer les inversions de les
quantitats rebudes. Per tant, encara no se sobrepassen terminis
de cap de les maneres.

Supòs que formalment la Conselleria de Cultura ho
comunicarà i després respondrem al Sr. Marí amb molt de gust.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura.

I.4) Pregunta RGE núm. 3948/01, de l'Hble. Diputada Sra.
Francina Armengol i Socías, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a formació de policies locals.

Passam a la pregunta número 4, 3948, també ajornada de la
sessió de dia 30 d’octubre, relativa a formació de policies locals,
que formula l’Hble. Diputada Sra. Francina Armengol i Socias,
del Grup Parlamentari Socialista, que té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari Socialista
constatam que el Govern de les Illes Balears ha tengut una línia
de feina intensa en tot el tema de la policia local, i ens agradaria
que el conseller d’Interior pogués explicar a la cambra del
Parlament com des de la Conselleria d’Interior es garanteix
l’accés a la formació dels policies locals. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Sr. Conseller d’Interior, té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, he de dir
que la feina que s’ha realitat en l’aspecte de formació ha estat
en un doble sentit: un des d’una perspectiva legislativa amb la
qual, a través de la Llei de mesures tributàries, s’ha realitzat una
sèrie de mesures, entre les quals vull destacar el garantir que els
cursos bàsics i de promoció siguin gratuïts, la gratuïtat del
reciclatge dels mateixos policies locals, i també garantir una
formació mínima de 21 hores. 

Després, la planificació ha estat diferent a la que hi havia
fins que va entrar aquest govern en el sentit que abans tenia
una concepció molt centralitzada a Palma. En aquests moments
s’ha fet tot un sistema molt més descentralitzat on es fa
formació a cada una de les Illes i així mateix, dins l’illa de
Mallorca, es fa des d’Inca i a Manacor i a Palma, i això era un
element molt important per poder garantir que la gent de la part
forana pugui realitzar els cursos de formació i, per tant, acostar
els policies als seus propis pobles, i ara vull fer una referència
tant a Menorca com a les Illes Pitiüses, que tenien una dificultat
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molt important per poder accedir a la formació amb una igualtat
respecte a la gent que vivia especialment a la ciutat de Palma.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior. Sra. Armegol, no
vol intervenir?

I.5) Pregunta RGE núm. 4204/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a expedient sancionador contra l'empresa Sondymark.

Passam a la cinquena pregunta, 4204, relativa a expedient
sancionador contra l’empresa Sondymark, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular,
que té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Don per formulada en els mateixos
termes la pregunta. 

EL SR. PRESIDENT:

M oltes gràcies, Sr. Camps. Sr. Conseller de Treball, té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Eberhard
Grosske i Fiol):

Gràcies, Sr. President. Sr. Camps, efectivament la Conselleria
de Treball ha posat en coneixement de la Inspecció de Treball
les qüestions que varen aparèixer en premsa relatives a la
presumpta irregularitat en la contractació de persones per part
de l’empresa Sondymark. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Treball. Sr. Camps, té la
paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Ens agradaria, idò, després saber les
resolucions d’aquesta inspecció. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Sr. Conseller de Treball, té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Eberhard
Grosske i Fiol):

Bé, el Sr. Camps no ignora que la Inspecció de Treball
depèn del Ministeri de Treball. Jo del que el puc informar és
que no hi ha cap denúncia per part de cap treballador
presumptament contractat de manera irregular davant la
Inspecció de Treball, és una constatació que es fa, i la gestió

que doni a això la Inspecció de Treball la veritat és que des de
la conselleria no estam en condicions de donar instruccions al
respecte, però supòs que el ministre de Treball en el Congrés
dels Diputats donarà comptes molt gustosament de tota la
qüestió. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Treball.

I.6) Pregunta RGE núm. 4205/01, de l'Hble. Diputada Sra.
Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a destitució del Sr. Carretero.

Passam a la sisena pregunta, 4205, relativa a destitució del
Sr. Carretero, que formula l’Hble. Diputada Ana Maria Castillo
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Consellera de Sanitat, la pregunta que vaig
formular ara fa dues setmanes era sobre les causes del
cessament del Sr. Carretero com a coordinador del centre de dia
de malalts mentals a Manacor. Ens va semblar necessari fer
aquesta pregunta atès que poc mesos abans aquest senyor,
aquest mateix Sr. Carretero, havia estat traslladat, per no dir
cessat, de la direcció de l’hospital geriàtric. 

Però és que a dia d’avui, Sra. Consellera, vostè mateixa s’ha
superat, perquè avui mateix, com tothom sabem, tenim tres
dimissions més a l’Hospital Psiquiàtric, de manera, per tant, que
jo crec que podríem augmentar la pregunta, ampliar la pregunta,
i demanar quines són les raons d’aquesta fuita o menyspreu
dels professionals dins l’àrea de salut mental de les nostres
illes. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. 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, Sra.
Castillo, en primer lloc he de dir que el Sr. Carretero no ha estat
en cap moment destituït; va ser nomenat en el seu moment, com
vostè ha dit, coordinador del centre de rehabilitació de Manacor
per dirigir un projecte concret, que és la posada en marxa i en
funcionament d’aquest centre, cosa que ha complit de forma
molt satisfactòria. Ara es tracta de començar les tasques
assistencials, i tot el personal, inclòs el Sr. Carretero, si es
presenta, accedirà mitjançant el corresponent concurs. Ara, li he
de dir una cosa, Sra. Castillo: dins els hospitals els canvis
d’aquest nivell, d’aquest nivell tercer, ocorren amb determinada
freqüència.

Moltes gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sra. Castillo, té
la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, miri, perquè després
no ens digui, vagi per endavant que en el tema de reforma de
salut mental, a nosaltres ens tendrà en el seu costat; ens tendrà
en el seu costat perquè surti endavant, però sempre que això es
faci de la manera adequada, és a dir, de manera esglaonada,
sense polititzar el tema i amb el consens de totes les
institucions i els professionals implicats.

Però miri, Sra. Consellera, vostès fins ara no ha fet res
d’això, vostè l’únic que ha fet és vendre coses que després el
seu tarannà no li permet fer. Vostè a la conselleria té dos
problemes, en té molts, però parlant de salut mental en té dos,
principalment. Una és una cosa que tothom sap, que és el Sr.
Carbonero, la quota d’Esquerra Unida a Gesma, el Sr.
Carbonero que, entre altres coses, on vostè diu que ha de
tancar l’Hospital Psiquiàtric, ell diu darrerament a la premsa que
s’obrirà. I l’altre problema que vostè té en salut mental és vostè
mateixa, Sra. Salom, perquè té una incapacitat per mantenir el
consens. Allò important per a aquesta comunitat és que
aquesta reforma de salut mental surti endavant, i si vostè no és
capaç de fer-ho, dimiteixi, Sra. Consellera. Nosaltres des d’aquí
li demanam que dimiteixi per evitar que cada dia, cada setmana,
cada dos mesos, tenguem dimissions una rera l’altra a
l’Hospital Psiquiàtric i a altres centres de salut mental, perquè
per molt que vostè digui que això és normal, Sra. Consellera,
això no és normal. Deixi que una altra persona que pugui liderar
aquest projecte ocupi el seu càrrec.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. Sra. Consellera de Sanitat, té
la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Miri, he dit que això era normal i li ho
demostraré. Miri, a nivell de l’Insalud, el director territorial el
febrer del 2001 va fer un “dimicese” del gerent Sr. Sergi Bertran.
El Sr. Francisco Cárceles, director mèdic també de Son Dureta,
-tots dos són alts càrrecs de Son Dureta- també fou cessat per
les mateixes dates i, a més, desterrat a Extremadura.

Miri, a l’Hospital de Manacor el gerent, el Sr. Carlos Ricci,
també tengué un “dimicese” l’11 de l’1 del 2001, desterrat a
Galícia. El subdirector mèdic, el Sr. Jaume Orfila, bé, aquí varen
fer un ridícul espantós: aquest senyor no durà ni 24 hores. A
l’Hospital de Manacor, l’adjunt del gerent, el Sr. (...) Feliu, fou
cessat el juliol del 2001. A l’àrea de salut de Menorca, rècord:
en dos mesos tres gerents a Menorca, el Sr. Antoni Arias,
cessat l’11 de l’1 del 2001, el Sr. Federico Álvarez, cessat el 12

de l’1 del 2001, la Sra. Maria Ibars també un rècord: durà 20 dies.
Actualment tenen el Sr. Claudio Triay; li desig més sort a
Menorca, senyors de Menorca, perquè amb tant de canvi no sé
com els va.

Miri, a l’àrea d’Eivissa el Sr. Carmelo Sansano també fou
destituït el 4 del 4 del 2001. A la Direcció Provincial de l’Insalud,
l’adjunt de direcció, el Sr. Ignacio Martínez, exactament, cessat.
Continuarem. El secretari general, el Sr. Josep Pastor, cessat; el
subdirector provincial, el Sr. Joaquín García, cessat; el
coordinador del 061, Gabriel Redondo, cessat; el director
assistencial del 061, Francisco García... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. 

(Aldarull a la sala)

Sra. Castillo... No hi ha torn per parlar, per què em demana
la paraula?

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, Sr. President. Deman l’empara l’aquesta presidència,
perquè jo crec que el torn de preguntes és per controlar l’acció
de govern actual, no el passat, i no m’ha contestat la pregunta
que li he formulat. 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Castillo, com sempre sap que té la meva empara però no
la paraula, i en el torn de preguntes les rèpliques i
contrarèpliques són lliures per part dels diputats.

I.7) Pregunta RGE núm. 4206/01, de l'Hble. Dipu tat Sr.
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a acte de protesta de la consellera de Medi Ambient en contra
de la cimera de Formentor.

I.8) Pregunta RGE núm. 4207/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures internes per tal que els fets succeïts a Formentor
no es tornin a produir.

Pregunta número 7, 4206, relativa a acte de protesta de la
consellera de Medi Ambient en contra de la cimera de
Formentor, que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Huguet i
Rotger, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula. 

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta queda
formulada en els seus propis termes. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Sra. Consellera de Medi
Ambient, té la paraula. 
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LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades, Sr. Diputat, idò precisament el fet d’assistir a l’acte,
a la cimera de Formentor, li vull dir que es veu que vostè no
està acostumat a llegir el que són..., el que en algun cas
organitzacions no governamentals demanen, i és que no era un
acte de protesta en contra del fòrum sinó aprofitar que aquest
fòrum per fer un acte de protesta en contra de la guerra i en
contra de tot el que són en aquest moment els temes bèl Alics
que succeeixen en el món. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Indiscutiblement jo no em
dirigiré a la consellera. És una perversió inadmissible que una
pregunta que va dirigida al president del Govern en relació al
comportament d’un conseller, d’un membre del Govern,
respongui el membre alAludit. Açò no ha passat mai, duc 19
anys en aquesta cambra i mai no ha passat que una pregunta
dirigida per donar resposta d’un conseller el mateix conseller
doni resposta en aquest moment. Vostès no em trauran ni un
sol cas.

Sr. President, aquesta pregunta jo puc admetre que la
contesti un representant del Govern, però no la consellera
sobre la qual es demana una valoració. Açò és una perversió
del sistema parlamentari a què ja ens té massa acostumats
aquest govern. Per tant, Sr. President, retir aquesta pregunta i
la següent.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet, amb la qual cosa alleugerim el
torn de preguntes, que era de setze... Perdó, Sra. Consellera...,
ha retirat la pregunta, per tant està retirada.

I.9) Pregunta RGE núm. 4208/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a disminució dels aqüífers a la zona nord d'Eivissa.

Pregunta número 9, 4208, relativa a disminució dels aqüífers
a la zona nord d’Eivissa, que formula l’Hble. Diputat Sr. Josep
Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, fa un temps
es van publicar unes notícies provinents del Consell Insular
d’Eivissa i Formentera, o més en concret dels seus tècnics, que
indicaven que la baixada dels aqüífers de la zona nord de l’illa
d’Eivissa, que són els únics que fins ara o fins fa un temps no

tenien amenaça de sobreexplotació o salinització, etc., idò
aquests aqüífers han baixat d’una manera alarmant i la veritat és
que les expressions dels tècnics són bastant preocupants. Per
això la meva pregunta sobre quines mesures pensa prendre la
conselleria en relació a aquest problema. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. 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 evident
que després de les pluges que hi ha hagut aquests dos dies és
evident que l’estat dels aqüífers, tant de la zona nord com d’una
altra, han variat respecte del que eren dies anteriors. Però el fet
és que respecte a aquesta qüestió sí que hi ha clarament
actuacions que pensa dur la Conselleria de Medi Ambient
endavant.

Precisament per tal de facilitar la recuperació d’aquests
aqüífers, que ara o almanco fa una setmana es trobaven a uns
nivells molt baixos, d’acord amb el Decret de mesures especials
de 21 de juny del 2000 aprovat pel Consell de Govern de les Illes
Balears i amb el mateix pla hidrològic de les Illes Balears, se
suspendran temporalment els nous aprofitaments d’aigües
subterrànies i tan sols es podran autoritzar reorganitzacions de
les captacions existents.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Consellera, vostès ja ens
tenen acostumats que quan falta aigua miren al cel, i en aquesta
comunitat ja hem patit alguna sequera en què les mesures s’han
retardat d’una manera vergonyosa precisament esperant que
plogui. Vostè em vol fer creure que els 17 metres que ha baixat
uns dels pous principals de Santa Eulària, o els 26 que està
baixant un altre dels pous principals de Santa Eulària, s’han
recuperat per aquestes plogudes? A Eivissa hi ha hagut aigua,
però vostè creu realment que això és així?, perquè els seus
tècnics diuen absolutament el contrari.

Miri, ja no és qüestió que el Partit Popular insisteixi. No,
miri, result a que el Fòrum de l’aigua d’Eivissa, que es va
celebrar a finals del mes passat, deia que la majoria -o almenys
així es publicava- que la majoria dels assistents al fòrum es
decantaven o defensaven les dessaladores d’aigua per millorar
la qualitat de l’aigua. Un tècnic de la Conselleria de Medi
Ambient diu que a Santa Eulària és essencial una planta
dessaladora, i una organització ecologista tan poc sospitosa de
ser bona amiga i de tenir bones relacions amb el Partit Popular,
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com és Amics de la Terra, admet que es necessitaran més
dessaladores. 

No hi ha més cec que el no hi vol veure, Sra. Consellera. Jo
lament que l’única mesura que ens proposi sigui no dar més
concessions d’aigües. Si és que ja no n’hi ha!, com volen donar
concessions si no hi ha aigua a Santa Eulària? En aquest
moment hi ha fins i tot un informe tècnic de les empreses de
proveïment, que és (...), que diu que per a finals d’aquest any
perilla el proveïment d’aigua a Santa Eulària. I jo no sé si és una
obsessió, si és una mania, o que basta que ho demani el Partit
Popular, que els diu que fa falta una dessaladora a Santa
Eulària. Vostès diuen “no”, però és que en aquest moment ja
són els únics que es neguen. Ho diuen organitzacions
ecologistes, com li dic; ho diuen els seus propis tècnics; ho diu
un... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. El seu temps està esgotat. Sra.
Consellera de Medi Ambient, té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, miri, jo li he de dir dues
coses molt clares. En primer lloc, que no escolta. Li he dit molt
clarament al primer moment que evidentment hi hauria hagut
una variació de l’estat d’aquests aqüífers amb aquests dos
dies, però li he dit que fa una setmana, i li he contestar en
funció de fa una setmana, que es faria i es duria endavant
aquesta primera actuació.

En segon lloc, els que estan amb les dessaladores, Sr.
Diputat, són vostès. No saben parlar d’altra cosa. No saben
parlar en temes d’aigua més que de temes de dessalació. No
saben parlar de gestionar bé els aqüífers. No saben parlar
d’altres qüestions que a més, li vull recordar que el Pla
hidrològic de les Illes Balears, que a més en molta part el varen
elaborar vostès, precisament parla d’altres actuacions. Per tant,
l’obsessionat i el maniós ja li he dit que és el Partit Popular
respecte de les dessaladores.

En tercer lloc, dir-li que precisament aquesta consellera de
Medi Ambient, que és la primera que ha actuat d’un manera
clara i ferma respecte del que són actuacions en temes d’aigua,
i que vostè es veu que no ho coneix, perquè nosaltres ho hem
donat a conèixer a la societat eivissenca, és el Pla de
contingència de la sequera a l’illa d’Eivissa i Formentera, amb
tot un seguit d’actuacions que es veu que a vostè tampoc no
li interessen, perquè només li interessen les dessaladores.

A part d’això, també dir-li que a part d’aquesta primera
actuació que li he explicat, de la recuperació dels aqüífers, i per
tant no suspendre temporalment els nous aprofitaments, dir-li
que en el sector agrícola ja s’ha començat a fer reutilització
d’aigües depurades mitjançant una planta d’osmosi que ja està
en funcionament a la depuradora de Santa Eulàlia. A més, es
crearà el banc d’aigua agrícola d’Eivissa, que complementarà
les actuacions per garantir el desenvolupament agropecuari pel

que fa al proveïment d’aigua. Una tercera actuació, que
s’emmarca dins el Pla de contingència de la sequera, consisteix
en l’aprofitament de la capacitat de producció de les
dessaladores existents, especialment a Sant Antoni, i aquesta
política permet invertir la proporció del proveïment de l’aigua
urbana provinent de la dessalació... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. El seu
temps està esgotat.

I.10) Pregunta RGE núm. 4209/01, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projecte de llei de protecció de ses Salines d'Eivissa
i Formentera.

I passam a la pregunta número 10, 4209, relativa a projecte
de llei de protecció de ses Salines d’Eivissa i Formentera, que
formula l’Hble. Diputada Sra. Maria Neus Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bé, com que veim que la Sra.
Consellera de Medi Ambient té molt d’interès en els temes
d’Eivissa i Formentera, insistirem amb una altra pregunta
relacionada amb les Pitiüses. Com tots sabem, avui hi ha en
vigor a la zona de les Salines d’Eivissa i Formentera una llei de
Reserva Natural, que es va aprovar per les Corts Generals, i
aquest estiu es va aprovar per part del Consell de Govern de la
comunitat autònoma l’avantprojecte de llei de la protecció
ambiental d’aquesta mateixa zona, ses Salines d’Eivissa i
Formentera. Amb posterioritat també s’ha aprovat inicialment
a Consell de Govern el PORN d’aquest parc natural, i avui no es
tracta aquí ara de parlar del contingut de la llei o del PORN en
si, sinó del que està relacionat amb la seva tramitació. En els
dos casos previs a les aprovacions, com he dit, per part del
Govern balear tant del PORN com de la llei d’aquesta zona de
ses Salines, varen estar envoltats de certa polèmica perquè en
els mitjans de comunicació de les Pitiüses varen sort ir
informacions respecte que tant el Consell Insular d’Eivissa i
Formentera com l’Ajuntament de Formentera havien intentat
introduir modificacions prèvies a l’aprovació d’aquests
documents per part del Govern balear, i el que a nosaltres ens
estranyava és que, havent-hi tres administracions afectades
directament en aquest tema, doncs que només dues s’hagin
pronunciat; i per això volíem demanar a quines institucions de
les Pitiüses es va consultar abans de l’aprovació del Consell de
Govern el projecte de llei de protecció de ses Salines d’Eivissa
i Formentera. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. La Sra. Consellera de Medi
Ambient té la paraula. 
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LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, es varen fer les
consultes que es fan prèvies a qualsevol tipus d’aprovació de
projecte al Consell de Govern. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Jo no sé prompte com haurem de fer
les preguntes aquí, perquè per preguntar una cosa més
concreta, que és a quines institucions de les Pitiüses s’ha
consultat, prèviament a una aprovació en aquest cas d’una llei,
doncs no sé com haurem de preguntar-ho perquè ens contestin
els senyors del Govern, Sr. President del Parlament. Jo li diré
ben clar, Sra. Consellera: es degué consultar al Consell Insular
d’Eivissa i Formentera i es degué consultar a l’Ajuntament de
Formentera; i no es va consultar l’Ajuntament de Sant Josep,
que és, amb molt, el més afectat de les Pitiüses. Tota la
superfície que abasta la zona de ses Salines d’Eivissa està dins
el municipi de Sant Josep, i vostès pel simple fet que aquest
ajuntament és governat pel Partit Popular, l’han ignorat. L’han
ignorat com ja ho han fet en altres ocasions, i la seva
prepotència és el que domina aquests temes. L’Ajuntament de
Formentera pot opinar, l’Ajuntament de Sant Josep... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. El seu temps està esgotat. Sra.
Consellera de Medi Ambient, té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, miri, dues qüestions
que crec que convé tenir molt clar. En primer lloc dir-li que
l’avantprojecte de llei de ses Salines es va presentar fins i tot
públicament al mes de febrer, i que es va consultar, com he dit,
les institucions pertinents, que evidentment una d’elles era el
Consell Insular d’Eivissa i Formentera, i una altra institució era
l’Ajuntament de Formentera. Dir-li també que vostè sap
perfectament que abans una llei no es consulta absolutament
amb tots els ajuntaments. Jo crec que sap perfectament que a
l’hora de plantejar una llei, és un tema del Parlament, i amb la
qual cosa hi ha una consulta que es fa institucional a dins el
propi Govern, etcètera.

Per tant, jo crec que coneix vostè perfectament, perquè en
varen fer de lleis, anteriorment -no moltes d’ambientals, s’ha de
dir; per no dir cap-, però que evidentment no varen ser capaços
de protegir ses Salines, per exemple, però sap perfectament com
funciona el fet d’un avantprojecte de llei. Per tant, res de
prepotència, Sra. Diputada, sinó que precisament actuacions
clares i contundents respecte d’això.

I en segon lloc, dir-li que respecte del PORN, que vostè no
m’ho demanava, però jo sí que li dic; aquesta qüestió sí que en
aquest moment està a exposició pública, i qualsevol tipus
d’institució, de persona o d’organització pot presentar les
alAlegacions que consideri oportunes. Amb l’Ajuntament de
Sant Josep vaig tenir una reunió jo mateixa, a la qual vaig
convidar el Sr. Batle, i no hi va acudir, en més d’una ocasió, que
només va venir un regidor i un tècnic, per parlar-los del PORN
de ses Salines d’Eivissa i Formentera.

Per tant jo crec, Sra. Neus Marí, el que primer ha de fer és
assabentar-se de com funcionen exactament les coses, tant de
lleis com de projectes com un PORN; i en segon lloc, no parlar
de segons quines coses perquè, perdoni, Sra. Diputada, hi ha
dues qüestions molt clares: des d’aquesta conselleria i des
d’aquest govern s’ha intentat col Alaborar i parlar amb
l’Ajuntament de Sant Josep, i mai no ho hem aconseguit. Per
alguna cosa serà. Jo el que crec que seria important és que
precisament l’Ajuntament de Sant Josep hagués participat molt
més en el que són propostes respecte d’aquest tema. Això és el
que jo esperava i el que esper d’un ajuntament democràtic.
Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient.

I.11) Pregunta RGE núm.4212/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Salvador Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a crisi del sector aeri.

Passam a la pregunta número 11, 4212, relativa a la crisi del
sector aeri, 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. Certament no bufen vents favorables,
Sr. Conseller, per al sector aeri. L’accident ocorregut ahir a
Nova York no ve sinó a agreujar una ferida oberta ja el dia 11 de
setembre. Plou sobre banyat. Les nostres illes, com tots sabem,
no disposen d’altre mitjà de comunicació que no sigui per mar
o per aire. L’oferta del transport aeri, que és vital per a la nostra
comunitat, ha experimentat un retrocés aquests darrers mesos.
L’article 138 de la nostra constitució diu que l’Estat garanteix la
realització efectiva del principi de solidaritat, i afegeix que amb
particular atenció a les circumstàncies derivades del fet insular.
Això implica, entre altres coses, a les Illes Balears com succeeix
a les illes Canàries, la necessitat que el mercat de serveis aeris
sigui prestat en condicions de continuïtat, freqüència, qualitat
i capacitat; que cobreixi raonablement la demanda.

Com vostè sap, Sr. Conseller, el Govern de l’Estat això a
Canàries ho té resolt amb l’aplicació de l’article 4.1.a) del
Reglament Comunitari 2407, de 23 de juliol del 1992, que preveu
que un estat membre en certes circumstàncies pot imposar
l’obligació de servei públic en relació a serveis regulars aeris. A
les nostres illes clarament se les discrimina. El que s’aplica a
Canàries aquí no és vàlid. No garanteix el Govern de l’Estat
aquesta efectiva solidaritat de què parla la Constitució. I el que
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és sarcàstic, Sr. Conseller, és que després ens demanaran una
certa dosi de patriotisme constitucional. Com pretenen que
siguem patriotes d’allò racional en comptes de ser-ho d’allò
sentimental, si s’aplica de forma partidista la norma fonamental
que ens regeix l’Estat? Què fa el Govern de l’Estat espanyol
més que pujar les taxes aeroportuàries? Idò, com vostè sap,
estableix mesures coercitives per tal que, com diu el ministre
Cascos, aprofundir en el perfeccionament de mecanismes de
lliure mercat, adoptant una norma per sancionar amb caràcter
facultatiu l’incompliment de franges horàries als slots aeris;
amb caràcter facultatiu, és una mesura dissuasiva molt
estranya, perquè diu “podran ser sancionades” en lloc de
“seran sancionades”.

Tots sabem, Sr. Conseller, que el lliure mercat quan els
vents no són favorables -i ara no són favorables- pot ser un
mecanisme molt pervers. Creu, Sr. Conseller, li sembla que
aquestes mesures adoptades pel...? 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves. El seu temps està esgotat. Sr.
Conseller d’Obres Públiques, Habitatge i Transport, té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. President. Efectivament de del fort increment de
preus que han tengut les tarifes aèries en els dos darrers anys,
la baixada de freqüències i la supressió de determinats enllaços
entre les Illes i la península, l’única reacció que ha tengut el
Govern de l’Estat ha estat efectivament anunciar una multa a
Air Europa Express i un reial decret de mesures urgents que
regula i sanciona les infraccions en matèria de slots. Això és tot.
Això és tota la reacció oficial que ha tengut, que lògicament no
satisfà les preocupacions i les necessitats dels ciutadans de les
Illes, ans al contrari, posa bastant més nerviós.

Però a més hi ha hagut unes declaracions, no com a reacció
oficial, al Senat i a la premsa, que resulten contradictòries i
preocupants per als ciutadans de les Illes Balears. En primer
lloc el Sr. Ministre va dir que la declaració d’obligacions de
servei públic podia ser o era perjudicial per als ciutadans de les
Illes, oblidant una cosa tan senzilla com que hi ha una llei que,
al marge de les consideracions que el Sr. Ministre tengui, hi ha
una llei que ell va votar com a diputat, que obliga el Govern, diu
que el Govern procedirà a la declaració d’obligacions de servei
públic en els tràfics Canàries i Balears, entre els arxipèlags,  i
eventualment a la península; i que aquesta declaració es
realitzarà prèvia audiència dels governs de Canàries i de les
Illes Balears. És a dir, és un mandat imperatiu, no és una
facultat del Govern. El Govern ha de declarar servei públic
aquests vols.

En segon lloc, després diu que el Govern de les Illes Balears
no li ha demanat, i això no és cert. Per tres vegades el Govern
de les Illes Balears no li ha demanat. I després, en una tercera
fase diu “bé, sí que ens ho han demanat. Però no m’han
demanat detalladament quins són els vols que volen tenir

exactament declarats de servei públic”, amb la qual cosa està
demanant dues coses absolutament absurdes: primera, un
govern demana que per complir la llei que té l’obligació de
complir, qualcú li demani. Jo no sé si a la relació normal entre el
Govern i les lleis s’ha produït mai un cas tan desconcertant, que
el Govern digui: “miri, jo tenc una obligació de complir la llei,
però qualcú m’ho ha de demanar. Si no la demanen, no la
compliré”. 

I després, simplement nosaltres demanaríem des del Govern
que s’aplicàs exactament el mateix sistema que es va fer a
Canàries. A Canàries el Govern lògicament va iniciar el
procediment de declaració de servei públic, i va obrir el tràmit
d’audiència, comunicat al Govern canari quina era la seva
opinió sobre els vols... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques. El seu
temps està esgotat.

I.12) Pregunta RGE núm. 4213/01, de l'Hble. Diputada Sra.
Sofía del Carmen Hernanz i Costa, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a l'Institut Balear de Seguretat Pública.

Passam a la pregunta número 12, 4213, relativa a Institut
Balear de Seguretat Pública, que formula l’Hble. Diputada Sra.
Sofia Hernanz i Costa, del Grup Parlamentari Socialista, que t é
la paraula.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. Con motivo de una pregunta
anterior, que estaba aplazada de otro pleno, el conseller de
Interior respondía cómo se garantizaba la formación de los
policías locales de las islas, y esta respuesta tiene mucho que
ver con la pregunta que ahora le queremos formular, porque si
tenemos en cuenta la situación en la que al empezar esta
legislatura se encontraba nuestra comunidad autónoma, que era
la única que no tenía una escuela de policías en condiciones, es
por lo que queremos saber es cómo se realizan estas
actividades del Instituto Balear de Seguridad Pública, teniendo
en cuenta que el Govern no cuenta con unas instalaciones
adecuadas para impartir esta formación. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Hernanz. Sr. Conseller d’Interior, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Diputada, dir-li que fins ara, com deia abans a la pregunta que
m’ha realitzat la diputada Francina Armengol, a l’hora de fer-se
una descentralització en els cursos i la formació, s’està
realitzant als diferents municipis de Mallorca que abans havia
esmentat. Per tant, la disminució del conveni amb l’Ajuntament
de Palma, que ha funcionat perfectament, no suposa que hi hagi
una disminució en la formació, sinó que s’ha descentralitzat; i
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a més fa pocs dies vàrem mostrar el que era el concurs d’idees
del futur edifici de l’Institut Balear de la Seguretat Pública, que
es farà a Son Banya, i el Govern té la intenció de fer
autènticament del recinte de Son Banya el centre d’emergències
i seguretat de les Illes Balears. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Interior. Sra. Hernanz, té la paraula.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, pues creo que ante
unas circunstancias tan dramáticas como las que hemos vivido
durante el pasado fin de semana en nuestras islas, se hace más
que evidente que esta labor de inversión y de construcción en
lo que es formación de los policías locales, debería haberse
hecho antes, y que es necesario contar con una policía local
preparada. Por lo tanto desde aquí queremos reclamarle y
animarle a que siga trabajando en esta línea, e invirtiendo en
todo aquello que es formación de la policía local. Gracias, Sr
Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Hernanz. Sr. Conseller d’Interior, té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

Agrair el suport, i dir-li bàsicament que esperam que com a
projecte de legislatura puguem presentar d’una forma clara el
centre d’emergències i l’Institut Balear de Seguretat Pública; i
dir, d’alguna forma aprofitant aquest torn de paraules, vull dir
que, com ja abans ha esmentat un diputat, lamentar la tragèdia
humana i material que ha succeït a les Illes Balears aquest cap
de setmana, però dir que totes les institucions, sense
excepcions, estan treballant d’una forma coordinada per
garantir a les Illes Balears la restauració i la normalitat tan aviat
com sigui possible. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior.

I.13) Pregunta RGE núm. 4214/01, de l'Hble. Diputada Sra.
Sofía del Carmen Hernanz i Costa, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a oferta pública d'ocupació.

Passam a la pregunta número 13, 4214 de número de
registre, relativa a oferta pública d’ocupació, que formula
l’Hble. Diputada Sra. Sofia Hernanz i Costa, del Grup
Parlamentari Socialista, que té la paraula.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. Pretendemos con esta pregunta
conocer cómo se valora desde la Conselleria de Interior el
desarrollo de la convocatoria de la oferta pública de este año

2001, básicamente si las pruebas se están realizando con
normalidad y de forma óptima, y también cuál es la afluencia de
personas a estas pruebas. Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Hernanz. Sr. Conseller d’Interior, té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (Josep Maria Costa i
Serra):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, dir-li que bàsicament
la convocatòria de 445 places per funcionari han correspost a
38 cossos, i hi ha hagut 8.821 instàncies, que corresponen
aproximadament al mateix nombre de ciutadans, perquè hi ha
hagut gent que ha repetit. Dir-li que el 70% dels (...) de les
instàncies s’han presentat a les proves, cosa que crec que s’ha
d’avaluar d’una forma satisfactòria. Dir-li que les proves han
anat amb tota normalitat, i tota normalitat vol dir que també hi
ha hagut problemes, i hi ha hagut reclamacions, però dins un
procés normal del que és tota la incorporació d’accés a la funció
pública. Per tant, vull mostrar la meva satisfacció, i anunciar que
quan s’hagi acabat aquest procés de l’oferta pública, demanaré
a petició pròpia una compareixença al Parlament. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Interior. Sra Hernanz? No vol
intervenir.

I.14) Pregunta RGE núm. 4215/01, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a centre de salut mental de Ciutadella.

Passam a la pregunta número 14, 4215, relativa a centre de
salut mental de Ciutadella, que formula l’Hble. Diputat Sr.
Miquel Gascon Mir, del Grup Parlamentari Socialista, que té la
paraula. 

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Una altra pregunta farem sobre salut
mental, malgrat no tindrà res a veure amb cessaments aquesta,
Sra. Consellera. Però he de dir que s’ha deixat un cessament
non nato quan el director territorial fa una setmana va intentar
que no es nomenés el director mèdic de Manacor, malgrat era
una proposta del seu gerent.

Bé, nosaltres voldríem saber a Menorca, a Sant Miquel s’ha
de fer un centre de salut mental, una residència de mitja estada.
Voldríem saber en quin estat es troba el projecte, i quin serà el
pressupost total de l’obra. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascon. Sra. Consellera de Sanitat, té la
paraula. 
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LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Gascon, moltes de gràcies per la informació, i perquè quedi
reflectit en el Diari de sessions tot els cessaments que varen fer
en sis mesos el director territorial de gener a juliol del 2001.

Quant a la pregunta, Sr. Gascon, el Servei Balear de la Salut
ha encarregat la redacció del projecte d’obres per rehabilitar
l’edifici de Sant Miquel, al municipi de Ciutadella. En aquest
lloc s’hi vol ubicar una unitat terapèutica de salut mental, i
s’està en aquests moments tramitant l’expedient corresponent
per l’adjudicació mitjançant el sistema de subhasta, i un cop
que s’hagin obtingut totes les llicències d’obres i de les
instalAlacions de l’Ajuntament. L’import de les esmentades
obres, segons el projecte arquitectònic, és de 166.294.078
pessetes. El termini previst per a la seva execució són 14 mesos
a comptar evidentment des de l’inici en què es preveu el
començament pel mes de desembre d’enguany. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sr. Gascon? No
vol intervenir.

I.15) Pregunta RGE núm. 4210/01, de l'Hble. Diputat  Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a transferències en matèria esportiva als consells
insulars.

Passam a la pregunta següent, que és la 4210, relativa a
transferències en matèria esportiva als consells insulars, que
formula l’Hble. Diputat José Simón Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula. 

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Ens pot confirmar la Sra. Consellera
d’assumptes socials, que les negociacions sobre les
transferències en matèria esportiva als consells insulars estan
en via morta, i que per tant aquestes no es produiran durant
aquesta legislatura? Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Sra. Consellera de Benestar
Social, té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sr. President. Sr. Gornés, jo tant com dir-li que
estan en via morta i que no es faran, no m’atrevesc a dir-li. Però
sí és cert, li he de reconèixer que les transferències en matèria
d’esports han estat difícils. Jo crec que qualsevol llei de
transferències ha de ser difícil, i si es vol fer amb responsabilitat
no es pot fer amb un parell de mesos; però en definitiva sí pens

que aquestes estan suposant més dificultats de les que jo em
pensava. Dificultats inicials perquè de fet es tractava de
completar la llei del 94, i a la vegada complir els objectius que es
formulen en el pacte de govern; per tant, completar la llei i a la
vegada donar competències, perquè així ho diu el pacte, al
Govern; per tant, no anar en la línia que desaparegui la Direcció
General d’Esports. Jo crec que vostè em segueix perfectament;
i en segon lloc perquè el tema més conflictiu estava centrat en
les instalAlacions esportives, cosa que els tres consells insulars,
amb justícia, consideraven que tots tres havien de poder gaudir
de l’ús d’aquestes instalAlacions.

Per tant, estan en una situació difícil. No hem aconseguit
avançar, li he de reconèixer, però també li he dir que clarament
per part del Govern i per part d’aquesta conselleria hem mostrat
sempre tota la disponibilitat per avançar i per tal que aquest
procés de presentar una llei de transferències en matèria
d’esports s’acabi. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social. Sr. Gornés, té la
paraula. 

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, agraesc la seva
sinceritat al respecte. La veritat és que me l’esperava i no me
l’esperava, aquesta contesta. Jo esperava que fos un poc més
positiva i que ens donés un poc més d’esperança. Però, tal i
com hem vist que anaven aquestes negociacions, quasi que tal
vegada l’hauria de felicitar si realment no es produeixen en les
condicions que segons quins partits exigien que es produïssin,
perquè nosaltres entenem que es podia produir un perjudici,
sobretot per a les illes menors. I vàrem formula aquesta
pregunta arran del fet que la directora general d’Esports, a una
entrevista que va tenir a una ràdio de Menorca, va confirmar
taxativament que aquestes transferències no es produirien
almanco durant aquesta legislatura, i era per açò que volíem la
confirmació oficial, per dir-ho de qualque forma, d’aquesta
postura.

Per altra banda també queda mig oberta aquesta porta que
es va plantejar arran del debat sobre si grans instalAlacions per
Menorca o no, sobre la constitució d’aquest consorci, que
podria acabar gestionant aquestes grans instalAlacions, que són
el bullit de la qüestió, com molt bé ha dit la consellera, que per
altra part també entenc perfectament que tengui un cert recel a
transferir segons quines competències, perquè la Direcció
General d’Esports quedaria pràcticament sense dotació, i jo
entenc que vulgui continuar mantenint un mínim de gestió fins
al final de legislatura.

Però, torn a insistir, la qüestió del consorci és una cosa que
queda oberta, queda aparcada també, va en línia amb aquesta
proposta de transferències, o si realment ens n’hem d’oblidar
totalment fins al 2003. Gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Sra. Consellera de Benestar
Social, té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sr. President. A mi, Sr. Gornés, em sap greu, però
pens que no s’ha de prendre la meva paraula com a oficial,
perquè en definitiva la meva funció com a consellera de
Benestar Social és posar tota la disposició meva i de la Direcció
General per tal que s’avanci en aquest procés, i jo li assegur
que continuaré treballant per tal que s’avanci. Però he de ser
sincera, perquè a la vegada també he de dir sincerament que
estic decebuda. Pensava que s’avançaria més del que s’ha
avançat. Però jo li he de dir oficialment que des de la meva
conselleria continuaré insistint, perquè pens que s’ha de tancar
aquest procés de transferències amb racionalitat i per suposat
pensant en benefici del conjunt del Govern i del conjunt dels
consells insulars... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social. El seu
temps està esgotat.

I.16) Pregunta RGE núm. 4211/01, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria Cerezo i Mir, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a capacitat del psicogeriàtric.

Passam a la pregunta número 16, 4211, relativa a capacitat
del nou psicogeriàtric, que formula l’Hble Diputada Sra. Maria
Cerezo Mir, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula. 

LA SRA. CEREZO I MIR:

Gràcies, Sr. President. La pregunta queda formulada amb els
seus mateixos termes. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cerezo. Sra. Consellera de Sanitat, té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Miri, la capacitat del psicogeriàtric és
de 80 places, o sia superior al nombre de persones majors que
hi ha actualment a l’hospital psiquiàtric, que és de 75 persones
majors. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sra. Cerezo, té la paraula.

LA SRA. CEREZO I MIR:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Consellera, sí, efectivament aquesta pregunta jo
ja l’havia feta, vostè ja m’havia contestat que duria un grupet,
que passarien al centre de mitja i llarga estada d’Inca. Encara no
està fet. Uns altres, que passarien pel seu retard mental, que no
malaltia, a un centre més adequat. Jo tot açò ho havia comprès
i havia vist el projecte. Però les paraules del discurs del Sr.
Antich em varen descolAlocar, perquè ell parla, diu “el
psicogeriàtric donarà resposta a les persones majors que
pateixen demències senils i problemes de mobilitat, com són els
pacients d’Alzheimer, de Parkinson i d’altres malalties
degeneratives”. Bé, açò m’ha descolAlocat efectivament, perquè
açò és un psicogeriàtric que en principi hi han d’anar totes
aquelles persones que han patit les mancances, males
instalAlacions, de tants d’anys, i que crec que tenen, pel que
han patit, un dret ja a ocupar aquest psicogeriàtric.

Clar, malalties d’Alzheimer, sí, perquè és una altra cosa que
produeix unes demències i unes mancances. Però el Parkinson!,
aquest sí que no sé per on ha sortit. El Parkinson són malalties
neurològiques, les persones veuen les seves limitacions, no
poden caminar, tenen tremolors, etcètera, però el seu estat
mental, llevat de les depressions que solen patir, normals en la
seva situació, no són adequades per dur a un psicogeriàtric, a
conviure entre malalts d’Alzheimer i malalts mentals. Açò és el
que m’ha descolAlocat, per una banda, i per l’altra el nombre.
Que augmentem la qualitat, ho trob fantàstic; però no perdem
quantitat, perquè ja hi ha moltes persones que no han
aconseguit entrar mai. Si açò, d’aquestes 80 començam a agafar
doncs un 50%, després Alzheimer i després Parkinson, que crec
que les seves depressions ja tocarien a dalt. Perdoni, però jo
voldria que m’ho aclarís. Gràcies, Sra. Consellera. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cerezo. Sra. Consellera de Sanitat, té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Cerezo, jo ho explicat moltes
vegades. Aquest psicogeriàtric serà per a aquestes persones
que presenten aquest tipus de demències. Al dia de demà, a mig
i a llarg termini, que aquestes persones vagin buidant el
psicogeriàtric, per raons òbvies, serà omplert per persones que
presentin demències senils, Alzheimer i altres, com vostè molt
bé vostè ha explicat. No tenc res més a afegir, només que seran
aquest tipus de colAlectiu els que tendran cabuda dins el
psicogeriàtric.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Amb la seva
intervenció queda tancat el torn de preguntes.
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II. Debat de l'esmena a la totalitat, de devolució, RGE núm.
3839/01, presentada pel Grup Parlamentari  Popu lar, al
Projecte de Llei RGE núm. 3284/01, de cultura popular i
tradicional.

I passam al següent punt de l’ordre del dia, és el debat de
l’esmena a la totalitat de devolució al Govern núm. 3839,
presentada pel Grup Parlamentari Popular al projecte de llei 3284
de cultura popular i tradicional. Per defensar l’esmena el Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero té la paraula durant 15 minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Bon dia gràcies, Sr. President. La meva intervenció serà
bastant breu, la qual cosa esper no cansar els diputats i
diputades d’aquest Parlament. El Govern de les Illes Balears ha
presentat en el Parlament el projecte de llei de cultura popular
i tradicional de les Illes Balears i al nostre grup li pertoca
defensar aquesta proposició de devolució del text en el Govern.

Defensam aquesta devolució perquè creim fermament que
la cultura popular no necessita de massa instruments, que no
siguin aquells de suport econòmic i d’ajuda a la seva valoració
social, com a fet cultural per tal de sobreviure. Aquest projecte
de llei, en el nostre entendre, és una iniciativa que s’ha elaborat
per sortir a la galeria, per fer-se la foto i per poder dir que
aquest Govern dóna suport a la cultura popular i tradicional,
però si davallam en el detall, en el fons de la qüestió veurem
que és un text  pobre, poc meditat, confós i que porta escasses
solucions a les necessitats reals d’allò que es pretén defensar.

Cap al febrer de l’any 2000, el director general de Cultura
anunciava l’elaboració de la Llei d’associacionisme cultural,
una llei que hauria de protegir les entitats culturals de no sabem
ben bé quins perills, així com també garantir la seva promoció,
la proposta inicial, el bessó que ajuda a explicar el projecte de
llei que avui tenim aquí, abraçava tres fronts: reconèixer les
entitats culturals, la mediació de l’Administració i aquestes
entitats culturals i finalment protegir i promocionar la cultura
popular i tradicional de les Illes. Vet aquí els objectius diversos,
heterogenis que suren encara en el text  d’aquest projecte.
Posteriorment a una compareixença del Conseller de Cultura del
Govern, dia 26 d’abril del 2001, quan li vàrem demanar que hi
havia d’aquest projecte de llei, tan original en el nostre
entendre, vàrem tenir alguna correcció sobre allò que el director
general havia presentat públicament, en realitat es preparava un
projecte de llei de cultura popular i tradicional, que servís per
donar suport a les entit ats que es dediquen al foment o estudi
d’aquesta. 

I finalment arribam al dia d’avui en el projecte de llei, que ha
resultat calcat ho hem de dir de la Llei de cultura tradicional i
popular de Catalunya, a l’exposició de motius del text s’explica
entre altres coses, que la llei pretén la protecció i difusió de la
cultura popular, es vol promoure el seu foment i regula la
declaració de les anomenades festes i associacions d’interès
cultural, fins aquí el projecte de llei no regula res més, no diu ni
proposa res més. El primer que ens va venir al cap va ser una
pregunta, és necessària una llei d’aquestes característiques?
Amb aquest poc bagatge, jo sincerament crec que no. Segon

punt en contra, aquest projecte de llei resulta confús en el seu
articulat, es superposa en matèries ja regulades per la Llei de
patrimoni històric de l’any 98 en matèria de patrimoni etnològic,
no implica compromís econòmic, ni els mecanismes que
s’haurien d’articular per part de cada administració, les mesures
de protecció i foment són escasses, per no dir que són nulAles
i té incongruències de concepte, com si encara fóssim en temps
franquistes.

En definitiva és un projecte que només serveix per declarar
festes i associacions d’interès cultural, bodes i batejos com
solen dir vulgarment. El Partit Popular creu que per aquest
viatge no calien tantes beaces, és a dir, que amb un parell de
decrets on s’establissin les normes i condicions per declarar
aquestes festes d’interès cultura i emparar les associacions i
entitats que treballen realment en el dia a dia en la matèria,
establir les ajudes econòmiques o els programes anuals adients,
bastaria per aconseguir els objectius d’aquest projecte de llei,
és a dir, desenvolupant la Llei de patrimoni històric a les Illes
Balears, açò sí coordinant l’acció política dels tres consells
insulars amb el Govern de les Illes Balears, que són que tenen
les competències reals aquests primers en matèria de promoció
de la cultura popular. No entenc tampoc com és possible que es
prioritzi aquest projecte per damunt d’un altre que sí és
prioritari, en el nostre entendre i sobre tot útil, aquell que reguli
el funcionament i organització dels museus, arxius i
biblioteques de les Illes, el conseller ja ens va avançar que
estudiaven si proposar-ne un o dos, però no ens va poder
proposar un tempus per tal que aquesta cambra pugui veure
aquestes lleis.

Hem de dir que cada vegada són més els anuncis que tal o
qual ajuntament inaugura un “museu”, que moltes vegades no
té el suport ni per part de la pròpia Administració que ho
inaugura i per tant, no hi ha ni llei, ni norma que ho empari. La
Llei de patrimoni històric de les Illes Balears del 98 va establir
les bases per a aquesta futura llei, que s’havia de presentar en
el Parlament, ja fa quasi dos anys i de la qual com he dit encara
no en sabem res i em pens que encara va per llarg, aquí sí que
és necessari posar-hi tots els esforços, perquè hi ha una
necessitat real. És així que entenc que aquest confós projecte
de llei de cultura popular i tradicional no arreglarà res, no
posarà cap base de futur per al progrés de la nostra cultura
popular i intuïm que es demostrarà ineficaç, ja abans del seu
naixement. Evidentment els esforços dels nostres gestors
culturals, en aquest sentit creim sincerament que van errats,
tendrem una nova llei que no aportarà res de nou, és
significatiu que només una comunitat autònoma de tot l’Estat,
Catalunya, només aquesta compti amb una llei d’aquestes
característiques, nosaltres evidentment tampoc podem ser
manco i també la tendrem. 

No entenem aquesta iniciativa de la Conselleria d’Educació
i Cultura, entenem que no s’ajusta al seu esquema habitual
d’actuació, no entenem aquesta frissor en la seva aprovació,
per davant d’altres projectes que són, com ja hem dit, més
necessaris. Compartim per altra banda, l’opinió que expressava
el conseller d’Educació sobre la necessitat de transmetre a la
societat un missatge sobre la importància de les manifestacions
de la cultura popular, com a tret característic d’un poble, ben
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igual com ho faríem per transmetre la importància que té el
patrimoni monumental, fugint de la intervenció, a veure si quan
parlam d’un tipus de cultura, d’un tipus de patrimoni que es diu
popular i tradicional en referència directe, precisament, a la no
participació dels poders públics, estatals o de l’Administració.
Vet aquí la paradoxa, regular per llei precisament qüestions que
han sobreviscut i han evolucionat de forma esp ontània, a pesar
de les lleis i les normes, a pesar dels canvis socials, polítics i
culturals. No es pot regular, ni encarrilar la lliure iniciativa
cultural del poble, allò que després podrà ser tradició, es com
posar barreres al camp.

Jo crec que aquest projecte de llei no és fruit de la reflexió
serena, ni del debat de les entitats que hi tenen alguna cosa a
dir al respecte, crec que no m’equivoc si dic que la mà del
Conseller d’Educació, home de lletres, estudiós i profund
coneixedor de la cultura de les Illes, no ha intervengut en la
redacció del text, tal vegada algun dia podrem saber la
vertadera raó de la presentació d’aquest projecte, probablement
també la nostra proposta es rebutgi i es tramiti i aprovi la llei,
procurarem que mitjançant les nostres esmenes i el debat que
s’hi pugui produir, es millori i enriqueixi per al bé de la nostra
cultura i de les persones que hi treballen.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Simó Gornés. Sr. Conseller d’Educació
i Cultura obri un torn incidental, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Sr.
Simó Gornés ha dit que la seva intervenció no seria de llarga
durada, jo crec que tampoc no ho serà la meva, però lògicament
alguna cosa he de dir davant tot un seguit d’afirmacions i
judicis de valor que ell ha fet.

La primera cosa que voldria constatar és que en aquest
projecte de llei, presentat a iniciativa del Govern, a proposta del
Govern, el Grup Popular hi ha presentat 16 esmenes, de
supressió, d’addició i de modificació i a la vegada hi ha
presentat una esmena a la totalitat, però una esmena a la
totalitat que no va acompanyada de cap text alternatiu. D’altra
banda si analitzam les 16 esmenes que ha presentant, veurem
que són 16 esmenes que afecten molt poc el contingut de la llei,
són molt poc alteradores d’allò que la llei diu a cadascun dels
seus articles, són més aviat modificacions de tipus formal, molt
parcials i a més hi ha la voluntat del Govern i supòs que de la
majoria dels grups parlamentaris que formaran la ponència en
qüestió, d’assumir un percentatge molt elevat d’aquestes
esmenes que el Partit Popular ha presentat, unes esmenes
repetesc, que no afecten gens ni mica el contingut i que són
purament formals.

Per tant, jo interpret que aquesta desqualificació tan
rotunda que ha fet el Sr. Gornés d’aquest projecte de llei, no és
coherent amb la tasca d’elaboració d’un text alternatiu que les

seves 16 esmenes concretes i una esmena a la totalitat sense
text  alternatiu representen. En el fons, el tema una mica central
de la seva intervenció, ha estat intentar crear el sentiment en
aquest Parlament que era una llei innecessària i ha dit que era
una llei innecessària en base a tota una sèrie d’argumentacions
que fonamentalment són la creativitat dels sectors que generen
cultura popular tradicional i a la vegada la seva capacitat de
perduració al llarg de la història, fins i tot durant circumstàncies
adverses, a tot això ho podríem aplicar a molts de béns del
patrimoni monumental que ens ha passat exactament el mateix
i això no ha invalidat que en un moment determinat es decidís
fer una actuació de tipus legislatiu.

D’altra banda jo voldria exposar en aquest Parlament un fet
objectiu i és que la UNESCO, precisament l’any passat va crear
la figura de declaració de patrimoni de la humanitat, en la
categoria de béns orals i immaterials i la primera vegada que es
va declarar un bé cultural com a patrimoni de la humanitat, en la
categoria de béns orals i immaterials va ser el Misteri d’Elx. La
meva pregunta és, si a nivell universal en aquest moment ja s’ha
percebut la necessitat de crear algun tipus de figura protectora,
dignificadora, redimensionadora en termes de donar-la a
conèixer d’aquests fets immaterials universals, no té sentit que
a nivell intern d’un país, com són les Illes Balears, es faci una
cosa semblant? Pensem que una part molt substancial de la Llei
de cultura pop ular i tradicional que avui es debat, va referida
precisament a béns immaterials, balls, festes, possibles maneres
d’expressió popular oral, que al llarg dels segles han perdurat,
etcètera. Per tant, jo crec que estam en la línia d’allò que és la
tendència de protecció patrimonial que en aquests moments
està al cap davant d’allò que són les iniciatives de la UNESCO,
que repetesc per primera vegada ha declarat un bé cultural, el
Misteri d’Elx, patrimoni de la humanitat com a bé immaterial. Per
tant, aquesta llei jo crec que ens posa en la línia d’aquesta
tendència.

D’altra banda, el Sr. Gornés ha dit que una de les coses que
s’ha de fer amb la cultura popular tradicional és incrementar la
seva valoració social, precisament aquest és un dels objectius
bàsics d’aquesta llei, jo crec que l’existència d’una llei iguala la
importància cultural de la cultura popular tradicional amb allò
que són manifestacions culturals, que són percebudes com a
més cultes, per tant, més rellevants, més importants i amb més
obligació de fer-les perdurar i protegir-les. Jo crec que
precisament aquest tema de la major valoració social crec que
és un peça clau. D’altra banda el Sr. Gornés ha aprofitat per
esmentar que només hi havia una altra comunitat autònoma a
l’Estat espanyol que tenia una Llei de cultura popular
tradicional, efectivament és Catalunya, ja fa molts d’anys que
la té, jo crec que això no és especialment significatiu, si en un
moment determinat la tasca legislativa de les comunitats
autònomes s’introdueix dins aquest àmbit, se’n produiran
diverses i jo crec que la declaració de patrimoni de la humanitat
que ha introduït dins el catàleg la UNESCO, generarà
probablement aquesta nova situació. 

Per tant, crec que més aviat és un mèrit, quan només hi ha
una comunitat autònoma que té una llei, n’hi hagi una altra que
s’atreveixi a fer-ne una altra si ho considera adient i després en
un moment determinat el Sr. Gornés ha dit textualment, que
aquest projecte de llei està calcada de la llei de Catalunya, jo
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aquí he de dir fals, si feim una anàlisi comparativa de l’exposició
de motius d’una llei i de l’altra, que és importantíssim per al
contingut conceptual que té aquesta exposició de motius,
veurem que no té absolutament res a veure una exposició de
motius i l’altra. Segona cosa, aquest projecte de llei que es
presenta a les Balears, és un projecte de llei que en termes
político-gestió cultural, està absolutament adaptat a la realitat
de les Illes Balears i parteix de la premissa que cada consell
insular és qui és competent amb el foment, la promoció, la
investigació i conservació bàsicament de la cultura popular
tradicional.

 D’altra banda, com sap molt bé el Sr. Gornés, totes les lleis
que es refereixen als mateixos àmbits temàtics tenen una gran
quantitat de semblances, és que tal volta no les té i enormes, la
Llei de patrimoni cultural, aprovat per aquest Parlament l’any 98
a iniciativa i amb el vot majoritari del Grup Popular de la Llei de
patrimoni històric de l’Estat espanyol de l’any 85 i d’altres
comunitats autònomes? Per tant, a l’hora de parlar de lleis no
hem de mirar aquelles que puguin coincidir amb les altres
comunitats autònomes, sinó aquelles coses que diu la llei, si
són adients per aplicar dins l’àmbit políticoterritorial, en el qual
han de ser aplicades i jo personalment crec que del tot. En
qualsevol cas de còpia res, en aquells aspectes que es podien
marcar diferències o es podien fer aprofundiments, per exemple
el preàmbul, l’exposició de motius, a mi em sembla que és una
anàlisi d’allò que ha estat històricament i socialment la cultura
p opular tradicional infinitament de més qualitat i de més
profunditat, que no l’exposició de motius que existeix a
Catalunya.

Després el Sr. Gornés ha recuperat una cosa que ja hem va
dir a una compareixença que vaig fer a la Comissió de Cultura,
que el director general havia anunciat l’elaboració d’una llei
d’associacionisme cultural. Ja li vaig dir aleshores i ho repetesc
aquí, que allò que hi va haver era una manca de comprensió
d’allò que havia dit el director general. Nosaltres sempre ens
vàrem plantejar fer una Llei de cultura popular i tradicional i en
algun moment hi afegírem i d’associacionisme cultural, en
referència a l’associacionisme cultural que es dedica a la
promoció, a l’estudi, al foment de la cultura popular tradicional,
però en un moment determinat vàrem veure que això, aquesta
invocació genèrica a l’associacionisme cultural provocava
problemes de comprensió, vàrem decidir retirar-ho del títol. Per
tant, mai hi ha hagut dins la conselleria voluntat de fer un tipus
de llei diferent a aquest, l’associacionisme cultural també
s’inclou aquí dins.

Després parla que el text  és pobre, confús, pot treballat.
Francament si té totes aquestes desgràcies el text d’aquest
projecte de llei, no s’entén que vostès presentin les 16 esmenes
que presenten, o practiquen l’absentisme parlamentari, respecte
aquesta llei? Idò si el practiquen l’havien d’haver practicat en
termes absolut i no presentar ni una sola esmena, perquè les
seves 16 esmenes no es corresponen a aquesta afirmació
contundent seva que és un text  pobre, confús i poc treballat,
p erquè ja li he dit que són 16 esmenes molt parcials, molt
formals, molt poc substancials i per tant, realment aquí hi torna
haver una contradicció per part seva, em sembla a mi.

D’altra banda ha sortit altra volta el tema, que també va
sortir en aquella compareixença a la Comissió d’Educació i
Cultura que vàrem fer fa uns mesos sobre les prioritats. Jo ja li
vaig reconèixer aleshores, que efectivament crec que és més
important la Llei de museus i la Llei d’arxius i biblioteques que
no aquesta, hi ha molt més per regular, per ordenar dins l’àmbit
dels arxius i dels museus, però li vaig comentar que aquesta llei
tenia una possibilitat de realització molt més simple, més fàcil,
més senzilla i això pura i simplement és el que assenyala que
hagi arribat primer en el Parlament que no les altres, que són
lleis molt més complexes, però en qualsevol cas li vaig dir que
jo tenia previst i el Govern té previst que en aquest Parlament
la Llei de museus, la Llei d’arxius i la Llei de biblioteques o dues
lleis, o una sola arxius i biblioteques podran ser aprovades
durant aquesta legislatura, la qual cosa si durant aquesta
legislatura s’aprova la Llei de cultura popular tradicional, la Llei
de museus, arxius i biblioteques, és evident que haurem fet tots
plegats una tasca legislativa molt important a impuls de les
propostes d’elaboració de lleis que el Govern haurà elaborat. A
mi em sorp rèn que vostè, que forma part d’un grup parlamentari
que durant 16 anys va tenir el Govern de les Illes Balears i
durant 16 anys, per tant, va poder fer la Llei d’arxius i
biblioteques, la Llei de museus i no les va fer, ara m’acusi a mi
de manca de velocitat, per entendre-nos, en la realització
d’aquests projectes legislatius.

Evidentment jo crec que, vistes com estan les coses, tenint
en compte que el text és un text de qualitat, té un preàmbul de
qualitat, ha estat vist pels consells insulars, per les entitats de
tot el món associatiu, de foment i d’estudi de la cultura
tradicional popular, que han vist amb bons ulls i com una
iniciativa important, l’elaboració d’una llei per al seu sector, això
li puc assegurar n’he parlat amb molts d’ells i encara molt més
que jo hi ha parlat el director general de Cultura, tenint en
compte que el Partit Popular no presenta un text  alternatiu i que
les 16 esmenes que presenta en aquest projecte de llei, són
esmenes relativament poc substancials, poc significatives, que
no alteren el contingut de la llei, jo crec que allò que seria
coherent seria que el Grup Popular retirés aquesta esmena a la
totalitat i a més amb la tranquilAlitat de saber que hi ha una
voluntat, per part dels grups majoritaris d’assumir un gran
nombre de les esmenes que fan a aquest projecte de llei,
esmenes que encara que sigui en petita mesura contribuiran a
millorar determinats articles de la llei i evidentment el tema dels
compromisos econòmics, el tema de l’organització, no sé si ha
dit vostè de coordinació entre consells insulars i Govern en
l’àmbit de cultura popular tradicional. Jo crec que això són
elements que amb una lectura atenta de la llei, se’n poden
deduir que hi estan contemplades, és a dir, si es parla de
mesures de foment i a més hi ha un article específic que ja li
assenyalarem quin és, en el moment d’indicar quina és la
posició sobre determinats aspectes de les esmenes que vostès
han presentat, mesures de foment amb cobertura econòmica,
d’investigació, promoció, com també el que fa referència al tema
de la coordinació entre els diferents consells insulars, tot això
queda considerat en aquest projecte de llei.

Una llei, per acabar, que reconec no és absolutament
imprescindible per a la bona salut de la gestió, ni de la cultura
del nostre país, però que no li farà cap mal ni un i a més està en
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sintonia amb allò que són les darreres tendències de la
protecció del patrimoni a nivell internacional, concretades en
aquesta decisió de la UNESCO de crear la figura patrimoni de la
humanitat en la categoria de béns orals o immaterials. Els béns
orals o immaterials en el marc d’aquesta llei hi trobaran acollida
i hi trobaran un reconeixement, potenciació i a la vegada
probablement un mecanisme per fixar estratègies per a la seva
conservació, talment com la història i la tradició els han fetes
arribar fins a nosaltres. Per tot això, Sr. Gornés, jo crec que el
gest de retirar l’esmena a la totalitat seria un gest coherent amb
tot el debat que hem tengut aquí i coherent també amb les
seves esmenes, certament poc substancials com a alternativa
al projecte de llei que el Govern ha presentant.

Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Gornés. 

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair la intervenció del
conseller, perquè dóna rellevància a aquest debat i com no a la
intervenció d’aquest portaveu que modestament ha intentat
posar sobre la taula les deficiències o les mancances que en el
seu criteri i en el criteri del Grup Parlamentari Popular havia
detectat en aquest projecte de llei.

Precisament aquest debat es produeix per valorar
globalment aquest projecte de llei, no per entrar en el detall de
les esmenes que hagi pogut presentar o no el Partit Popular,
açò és un debat que competeix a unes altres instàncies i que ja
veurem directament aquesta qüestió allà, però sí li vull dir que
han estat 16 esmenes, és cert, però a un projecte de llei que té
12 articles i nosaltres entenem que algunes d’elles són de
contingut, fins el punt que la pròpia definició de cultura
popular, crec jo que hi ha una diferència substancial entre la del
projecte de llei i la que proposa el Grup Popular a través de
l’esmena. Per altra banda, no sé si seran insubstancionals o no,
les esmenes que ha presentat el nostre grup, però ja valoram
molt positivament que hi hagi aquesta voluntat d’assumir una
gran part d’aquestes esmenes per part dels grups que puguin
donar suport al Govern de les Illes Balears.

Si no hem presentat un projecte alternatiu és perquè, ja ho
he dit abans, creim que és del tot innecessari un projecte que
redunda qüestions que estan encetades i plasmades
perfectament definides a la Llei del patrimoni històric de les Illes
Balears, en el seu títol quart patrimoni etnològic, expressa
clarament que formen part del patrimoni etnològic els llocs,
béns mobles i immobles, així com també els coneixements i les
activitats que són o han estat expressió rellevants de la cultura
tradicional del poble de les Illes Balears en els aspectes
materials, econòmics, socials o espirituals i vénen tres o quatre
articles que desenvolupen aquesta qüestió, es tracta en el
nostre entendre de, mitjançant decrets o normes que considerin

necessàries el Govern balear, desenvolupi aquesta qüestió,
però una llei amb aquest poc bagatge, ja ho he dit abans, no
ens semblava adient, amb tots els respectes, no he volgut entrar
en cap tipus de desqualificació i si ho he fet, evidentment
deman disculpes.

Respecte a allò que vostè ha dit de la UNESCO, no hi veig
cap contradicció entre la proposta que fa el Grup Parlamentari
Popular i els seus comentaris i les seves reflexions. D’allò que
es tracta es d’aconseguir normes que siguin efectives per tal
d’aconseguir un objectiu, en aquest cas concret la recuperació
de la cultura i de la història tradicional de les Illes Balears, la
qual cosa no hi veig contradicció perquè nosaltres defensam el
mateix, tal vegada per diferents camins, però l’objectiu és
pràcticament el mateix.

Després he de fer un comentari concret a la qüestió de si és
una llei calcada o no, només posem per cas l’article número 1
del projecte de llei que vostès presenten diu: a afecte d’aquesta
llei s’entén per cultura popular i tradicional el conjunt de les
manifestacions de la memòria i de la vida colAlectiva del poble
de les Illes Balears, les que es mantenen vigents, com les que
han desaparegut a causa dels canvis històrics o socials. Si
anam al projecte de llei de Catalunya en el seu, ara no ho trob,
disculpin un minut, no sé on ho he posat, però és pràcticament
calcat, el mateix podríem dir de l’article segon, sobre el concepte
de cultura popular, la cultura popular tradicional inclou tot el
que fa referència al conjunt de les manifestacions culturals
materials i immaterials, com diu el seu projecte de llei. El català,
a efectes de la present llei s’entén per cultura popular i
tradicional el conjunt de les manifestacions de la memòria de la
vida colAlectiva, és a dir, són pràcticament calcats, amb el
greuge que propostes que duia la llei del Parlament de
Catalunya, com puguin ser la contribució, la colAlaboració de
museus, universitats, arxius i biblioteques en la recuperació
d’aquesta cultura, no s’especifica concretament en el seu
projecte de llei.

Respecte de la prioritat de si la Llei de museus o la Llei de
cultura popular, evidentment en termes globals i generals, totes
són interessants, mentre puguin donar solució a temes concrets
de la nostra realitat social i cultura, però jo entenc i el nostre
grup entén que hi ha unes iniciatives que donen solució
immediata a problemes, és cert que s’arrosseguen des de fa molt
de temps, però vostè sap, perquè va ser ponent com jo, el que
va costar tirar per endavant la Llei de patrimoni històric de les
Illes Balears, no sé quantes ponències tècniques es varen haver
de fer i el procediment de tràmit administratiu va durar un any
o quasi més, la qual cosa hem de saber de que estam parlant. Jo
entenc que és difícil presentar un projecte de llei de museus, de
biblioteques o arxius, però pens que ha de ser un repte per a
una persona, que entenc jo, està preocupada i és perfecte
coneixedora de quina és la realitat cultural de les Illes, és una
qüestió de valentia o prioritzar un projecte damunt l’altre, és per
açò que li demanava que tal vegada algun dia podrem saber per
què s’ha donat, de veritat no l’explicació que vostè ens ha
donat, per què s’ha prioritzat un projecte, en el nostre entendre,
de menor importància que altres que realment sí demanda la
nostra societat.
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Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Gornés. Para cerrar el turno incidental tiene la
palabra el Sr. Conseller de Educación y Cultura. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Alguns
comentaris en aquesta darrera intervenció del Sr. Gornés.

Bé l’argument que ha utilitzat per presentar com a no
necessàries la Llei de cultura popular tradicional en referència
al fet que la Llei de patrimoni històricocultural de les Illes
Balears ja donava peu a complir aquests mateixos objectius,
gairebé ho podríem traspassar a allò que és la futura Llei de
museus, arxius i biblioteques, perquè la Llei de patrimoni
històricocultural és una llei abric, és una llei global i lògicament
n’han de derivar ramificacions legislatives que concretin allò
que genèricament la Llei de patrimoni historicoartístic o
històricocultural, en aquest moment no record el seu nom
exacte, diu. També tot el que és el material existeix en els arxius,
els béns museístics, poden ser, es pot interpretar que poden ser
perfectament protegibles des del manaments que estan
continguts a la Llei de patrimoni històric i cultural.

Després, respecte del tema de les semblances d’aquest
projecte de llei amb el projecte de llei de Catalunya. Vostè, Sr.
Gornés, que va treballar molt més a fons que jo la Llei de
patrimoni històric, perquè va colAlaborar, lògicament, amb el
Govern per fer aquesta tasca, vol posar-se messions amb mi
que si agafam la Llei estatal, la Llei d’Andalusia, la Llei de
Catalunya, la Llei d’Extremadura, la Llei de la Comunitat
Valenciana, i establim semblances o no semblances entre les
diferents definicions que es donen als conceptes, si posa res
que les coincidències de definició són quasi absolutes?
Evidentment, si vostè m’extreu tota una sèrie de conceptes que
jo diria, gairebé són definits a les lleis talment com són definits
a les enciclopèdies o als diccionaris. Afortunadament, les lleis
no inventen definicions noves, perquè si no aniríem cuits; és
a dir, això que em diu de la definició de cultura popular
tradicional, hi ha una definició, diria jo, més o manco
consagrada, estàndard, i pot haver-hi petits matisos a una llei
o a l’altra, igualment passa amb allò del patrimoni
històricocultural. Per tant, aquests exemples de possible
semblança entre una llei i l’altra, a mi, personalment, em
semblen poc solvents.

Després ha dit una cosa, al final, que jo aprofitaré per fer un
comentari, que diu que donen solucions immediates.
Malauradament, vostè i jo ja tenim anys suficients d’estar per
aquest Parlament i, a la vegada, de gestió cultural, com per
saber les lleis que no acaben de donar solucions definitives i
immediates mai. Les lleis normalment el que fan és marcar
camins que es poden recórrer si els organismes públics tenen
pressuposts per executar allò que la llei anunciava com a un
objectiu i com a un principi. Per tant, jo no crec que el problema
de les biblioteques i dels arxius i dels museus malauradament se

solucioni amb una nova llei, sinó que, a més de la llei, que és
necessària i que aquesta legislatura es farà, i li demanaria que
valoràs el paquet dels quatre anys a l’hora de valorar el tema de
la producció legislativa, aquestes lleis, que seran útils, seran
necessàries, seran molt coixes si després no hi ha pressuposts
públics que siguin capaços d’executar allò que en moltes
ocasions les lleis són poca cosa més que declaracions
d’intencions i d’objectius programàtics i desitjables. Per tant,
malauradament, les lleis no ho resolen tot, però poden marcar el
camí, que, si hi ha pressuposts i voluntat política per recórrer-
los, es poden arreglar moltes coses.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura.
Continuam amb el debat. Qualque grup vol emprar un torn a
favor? Torn en contra? El Sr. Portella, en nom del Grup Esquerra
Unida i Ecologista, té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President, seny ores diputades i senyors
diputats, bon dia. També sortirem al faristol de la tribuna per
donar importància i contingut a aquest projecte de llei que
presenta el Govern, davant l’esmena a la totalitat, de devolució.
He fet unes notes de la intervenció del Sr. Simó Gornés, abans
d’entrar al contingut de la llei per defensar-la, però em vull
dirigir al Sr. Damià Pons, dient-li que si hagués desenvolupat
mesures de protecció i foment de la cultura popular, a través de
decret, tal vegada el resultat hauria estat que s’hauria dit que un
decret era insuficient per desenvolupar aquests instruments de
protecció i foment. Açò mai no se sap, depèn, en tot cas, d’on
bufa el vent, i aquests dies n’ha bufat ben prou de vent.

He de dir, no obstant, que és coherent la posició del Partit
Popular en aquest Parlament, com serà coherent la posició dels
altres grups; perquè fa uns anys, fa dos o tres anys, aquí mateix
es va desenvolupar un debat d’un projecte de llei que va
presentar, crec que era Unió Mallorquina, a través del Grup
Mixt, i el Grup Popular va votar en contra, crec recordar, si no
vaig errat, i els altres grups varen votar a favor; record la
intervenció de llavors que vaig fer, no he mirat el Diari de
Sessions però la tenc dins la memòria, que deia que era
important fer una llei de cultura popular, però que deia que el
projecte que es presentava s’havia de retocar molt. Açò era la
posició d’Esquerra Unida llavors, com ara serà la posició
d’Esquerra Unida i Ecologista en aquest debat d’avui.

He de fer alguns comentaris a la intervenció del Sr. Simó
Gornés, i tal vegada faré un comentari, primer, acadèmic, si em
permet. A la seva definició, a la seva idea de cultura popular, a
un moment donat de la seva intervenció, ha dit que aquesta llei
no era necessària perquè la cultura popular evoluciona de forma
espontània, lliure, independentment de quines siguin les
situacions econòmiques, històriques i culturals, que evoluciona
independentment. I no és així, vostè sap que la cultura popular,
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com tota altra cultura no evoluciona per espontaneïtat, sinó
que evoluciona moltes vegades dirigida i per una sèrie de
condicions.

Ha basat la seva intervenció en què creu que no és
necessària, en què creu que no és prioritària, i açò seria una
posició general, però després ha entrat també a una crítica de
fons sobre diversos aspectes de la llei, i jo he de coincidir amb
la intervenció del Sr. Damià Pons en què aquesta posició que
manté al fons de la llei, que ha expressat a la seva intervenció,
de res s’assembla al contingut de les esmenes que ha presentat,
en absolut. Les esmenes, el Govern no aprovarà ni desaprovarà
les esmenes, perquè açò ens correspon als grups polítics i al
Parlament, i bé, encara que el conseller del Govern ha agafat la
veu dels grups polítics en el Parlament, jo sí que, com a grup
polític en el Parlament, li diré que moltes d’aquestes esmenes
són perfectament acceptables perquè són purament de forma i
algunes, dues o tres, no ho seran perquè estan equivocades,
des del nostre punt de vista; que, per tant, no es correspon la
seva posició d’avui amb el contingut de les esmenes parcials.

Diu vostè que és improvisada; improvisada no ho és, ja li he
recordat el debat que vàrem tenir aquí el 98, que ja és un tema
que cou des de fa anys, i per tant improvisat no pot ser. A part,
diu que s’ha de tornar al Govern, que no s’ha de travar el
Parlament, perquè açò lleva al Govern dedicació per a la
presentació del projecte de llei de museus, arxius i biblioteques,
que vostè creu que és més prioritària. Jo també ho crec que és
més prioritària, com també ho creu el Sr. Damià Pons que ha
intervingut, però bé, si tornam aquesta llei al Govern no
guanyarem res, perquè ara aquesta llei la tenim nosaltres al
Parlament i aquesta llei són dues ponències i una comissió,
vostè ho sap; son quinze articles, setze esmenes, dues
ponències i una comissió i l’escatam i l’aprovam i ja està. Per
tant, no hi guanyam res; com a concepte polític està bé
defensar-ho, però a la pràctica no; que el Govern faci feina amb
el projecte de llei de museus, que ha dit, que el presenti,
nosaltres ja haurem tramitat aquesta i podrem fer feina amb el
projecte de llei de museus, biblioteques i arxius. I jo li he de
recordar una cosa, que si fos tan necessària s’hagués aprovat
a l’anterior legislatura, també ho ha dit el Sr. Damià Pons a la
seva intervenció, però vostè recordarà millor que jo que el
govern del Partit Popular va elaborar un esborrany de projecte
de llei de museus, arxius i biblioteques, no sé si era tot conjunt,
jo tenc aquell esborrany que va elaborar el govern del PP fa uns
anys, i que no es va tramitar, es varen tramitar altres coses. Per
tant, aquesta priorització no és la mateixa sembla ser ara que fa
uns anys.

Quant que és calcada o no de Catalunya, tan important és
que sigui o no sigui calcada de Catalunya; a més, li diré que no
ho és, que tal vegada el projecte final que ha arribat al
Parlament després de la intervenció dels consells insulars i
d’algunes institucions és bastant diferent al projecte inicial, i jo
li he de dir que és un projecte molt adequat a la realitat de les
Illes Balears; i li he de dir que estic content de participar en
aquest debat com a grup parlamentari, com també estic, com a
conseller de Cultura del Consell Insular de Menorca, d’haver
introduït, a través d’una quinzena d’esmenes o d’alAlegacions
o de suggeriments al projecte inicial, haver introduït al projecte

final una sèrie de qüestions que jo crec que la fa més adequada
a la realitat política de les Illes Balears. Açò quant a les notes
que he pres a la seva intervenció.

Quant a la llei de cultura popular, jo li diria, tal vegada per
pròpia experiència o per experiència vital, m’ha semblat, no és
una llei imprescindible, però és una llei oportuna, i a més, m’ha
semblat personalment com a bastant bona la ocurrència i la
iniciativa, i per pròpia experiència des de l’any 77, que vam
fundar els Quaderns de Folklore, aquest diputat, amb la seva
labora ciutadana d’ONG o de voluntari de la cultura, fa 25, 26
anys que estam treballant amb cultura popular a Menorca i hi
hem fet bastant feina. Per tant, el fet que es vulgui donar
importància a la cultura popular com a concepte i que aquesta
importància estigui traduïda en una llei en lloc d’un decret ja em
sembla bé, ja em sembla bé des d’aquest punt de vista.

L’exposició de motius, que jo no l’he estudiada, només m’he
referit a l’articulat, la veritat és que l’exposició de motius me l’he
llegida poc i molt per damunt, però comença parlant de la
cultura popular com una cultura d’identitat de poble, identitària
de poble. Jo li he de dir que en açò hi estaria parcialment
d’acord, antigament hi havia la cultura oficial, que era la cultura
que legitimava el poder, i després hi havia la cultura popular
que era l’altra cultura, la diferent i que solia ser l’expressió
d’una classe, d’una classe davant l’altra classe. Aleshores, amb
aquesta definició que fa el Govern i que ja es fa en general avui,
sembla que la cultura popular és una cosa interclassista que ja
no defineix classes ni defineix posicions econòmiques en una
jerarquia social, açò jo personalment, per la formació marxista
que tenc, no ho puc acceptar, però és l’expressió general
interclassista que avui abunda en el món, i des del punt de vista
cultural també abunda molt, a mi m’agrada molt més la definició
gramsiana de cultura popular: que la cultura popular és
l’expressió de determinada classe a través de la cultura que ella
mateixa fa independentment de l’oficial. Quan oficialitzam
cultura popular a través d’una llei, què farem? Parlarem de la
cultura tradicional popular i tal vegada per açò parlam de
tradicional, perquè no oblidem que aquesta llei es fixa sobretot
en les manifestacions tradicionals a la cultura popular a les Illes
Balears, però no es fixa en les manifestacions actuals de cultura
popular que es creen avui i que no les fixa; la llei parla més de
conservació, recuperació, inventari, protecció, però no fixa el
que es produeix avui com a fórmules de cultura popular. I jo
crec que anar els vespres milers de joves als ports a passar
l’estona és una forma de cultura popular d’avui, que,
lògicament, no queda fixada com a costumari popular, però hi
quedarà fixada d’aquí a uns anys, és així. Per tant, donam a la
cultura popular un sentit de patrimoni històric o de patrimoni ja
passat.

Bé, és aquesta la posició, i a partir d’aquesta posició també
m’interessa, des del punt de vista de cultura marxista, que es
digui que la cultura popular tradicional és el passat, ja
m’interessa, no passa res, i per açò ho podem acceptar
d’aquesta manera.

Ja he dit que, com ha dit vostè a la primera intervenció, quan
ha començat que la popular evoluciona d’una forma espontània
-que no és així-, la cultura popular evoluciona a través també
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dels canvis del cicle material i de vida, els cicles material i de
vida no s’assemblen de res als de fa cinquanta anys, no
s’assemblen de res; els canvis econòmics, una societat de
serveis no s’assembla de res a una societat agrària, rural o
artesanal de fa cinquanta anys, bàsicament a les Illes Balears;
el canvi d’estructures de representació política no s’assembla
de res la d’avui a la de fa x temps, quan es varen fixar aquests
elements de cultura popular que avui tenim com a elements
configurats a la cultura popular; els canvis de fronteres de
classe, amb el paper de les classes mitjanes d’avui, que no
s’assembla de res a la de fa uns anys; tampoc no té res a veure
amb la concepció de cultura popular que nosaltres tenim dins
el cap com a cultura tradicional. I en açò, com ja li he dit abans,
radiquen les dificultats de la llei. La llei serà fàcil d’exercir a
mesura que facem feina en cultura popular i tradicional, perquè
aquesta sí que la tenim conceptualitzada dins el nostre cap. La
tenim conceptualitzada, si volem fer feina en cultura popular
actual o evoluciona aquí és on serà difícil que es materialitzi,
però açò és precisament la importància de saber fixar els
horitzons de desenvolupament posterior a cada consell insular
de la llei.

Quant a la llei, ja més en profunditat, el contingut de la llei,
hi ha una part que és patrimoni etnològic, que és cert que està
contemplada a la Llei de patrimoni històric 2/1998, i d’açò
sempre li donaré la raó perquè és així, jo també crec que està
fixada allà i que es podria desenvolupar a través de decrets que
ho desenvolupassin. Hi ha també l’element característic o
extraordinari, que és idea de festes d’interès cultural, que hi ha
hagut molts de canvis durant el procés d’elaboració d’aquesta
llei fins al projecte final definitiu que va aprovar el Consell de
Govern, amb un procés d’insularització d’aquests elements. Jo
crec que en el tema de festes d’interès cultural està bé com a
tema de declaració i protecció, però que després a cada illa hi
ha d’haver un tractament molt diferent. Jo, com a conseller de
Cultura de Menorca, no veig la necessitat, i fins i tot no veig
l’oportunitat d’actuar en aquest sentit a Menorca, fins i tot crec
que seria contraproduent perquè ja les festes populars tenen
els seus mecanismes de salvaguarda, datació, protecció,
funcionament i etc., però que tal vegada a Mallorca o tal
vegada a Eivissa sí que fan falta aquests mecanismes de
protecció, per tant no puc opinar perquè crec que sí que fa falta
a les altres illes, però que a Menorca seria imprudent, tal
vegada, posar en marxa en aquests moments aquest procés.

Quant a foment hi ha el tema d’educació i del currículum
educatiu i el tema de donar la importància a la cultura popular
dins el currículum, que crec que és un bon tema. Ahir
presentàvem, amb el Director General de Cultura a Menorca, el
p rograma Viu la Cultura, que s’ha fet per primera vegada per a
cada una de les illes un programa específic; dins el programa
Viu la Cultura de Menorca hi havia dos grans blocs, hi havia un
bloc de patrimoni històric i el segon bloc era cultura popular;
perquè interessa incorporar activitats a favor de la cultura
popular tradicional, des de la concepció tradicional;
incorporàvem dins el programa de Viu la Cultura tot el tema de
cançó musical, conèixer instruments, descobrir instruments,
construir instruments populars; tot el tema literari de literatura
oral o vinculat a la glossa i tota la qüestió dels esports populars
i jocs populars, que també té un bloc específic, per donar

importància que aquesta llei ja determina la importància del
currículum educatiu.

Després hi ha el tema de la participació a través del consell
assessor, que en el tema de participació està bé que hi sigui en
aquest tipus de matèries. Jo crec que el Govern balear en els
darrers anys té molt clara la idea de desenvolupar elemen t s  i
àmbits de participació ciutadana en el desenvolupament polític.
Li he de dir que també hi ha hagut modificacions durant la
tramitació, abans de l’aprovació final pel Consell de Govern del
projecte de llei, i que hi haurà el Consell Assessor General de
totes les illes, en el qual els consells insulars podran demanar
informe, tindran la potestat de demanar informe per mantenir un
poc la personalitat de cada consell insular, i també la creació de
consells insulars en aquesta matèria.

I després, quant a l’associacionisme, que queda
perfectament delimitat quin tipus d’associacionisme contempla
aquesta llei, vinculat precisament al treball etnològic o vinculat
a la cultura popular, que n’hi ha molt, que ha augmentat en els
darrers anys i que també està bé afavorir aquest tipus
d’associacionisme.

Li he de recordar que una de les esmenes que va presentar
Esquerra Unida llavors, al projecte de llei de patrimoni històric,
era molt semblant al que es fa en associacionisme vinculat a
cultura popular, era en associacionisme vinculat a patrimoni
històric; i esmenes de protecció, de millora, de foment, etc., que
el Grup Popular després va votar en contra, va trobar que no
eren convenients aquelles esmenes, però que ara que governam
des de l’esquerra hem de posar damunt la taula. Lògicament ara
ho posam damunt la taula; vostès no ho varen fer, no ho varen
fer en patrimoni històric, però deixin que un govern
progressista i d’esquerres ho faci.

Molt bon dia.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portella, en nom del Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista. El Sr. Buele, en nom del Grup del PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. En representació del Grup Parlamentari del PSM-
Entesa Nacionalista aprofitarem aquest torn d’intervenció per
manifestar la nostra postura en contra d’aquesta esmena a la
totalitat, de devolució, al Govern que ens ha estat presentada
pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el seu portaveu.

Ens manifestam en contra d’aquesta esmena perquè,
després d’haver escoltat el portaveu, entenem que els
arguments que se’ns han donat no són convincents, i perquè
en fer alAlusió a la seva manca de necessitat i als molts
d’aspectes que s’hi contemplen que ja estan regulats a la
normativa vigent, no acabam d’estar d’acord en això. Jo, així
mateix, voldria, en començar la meva intervenció, manifestar les
dues limitacions que em trob en aquest moment, començant a
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intervenir després de la intervenció de tres diputats amb
experiència en aquesta cambra parlamentària i amb experiència
tots tres també en la gestió cultural. Aquest diputat no du
aquesta experiència parlamentària, tampoc no du aquesta
experiència en gestió i, a més a més, estarà molt marcat en la
seva intervenció per la influència que ha rebut de la situació a
l’illa de Mallorca, i per tant seré un aferrissat defensor
d’aquesta llei de cultura popular i tradicional.

He de començar per dir que ja m’ha sorprès de bon principi
el fet que aquesta esmena hagi estat presentada amb tan poca
convicció i amb tan poc entusiasme, em sembla que no hi deu
haver tants d’arguments com perquè un grup parlamentari,
obertament, es declari totalment contrari al fet que existeixi una
llei de cultura popular i tradicional a les Illes Balears, si es torna
és perquè no es vol. Aleshores, des del nostre punt de vista,
entenem que no és per aquí per on s’ha d’anar, sinó més tost
nosaltres hi feim tres aportacions.

Contràriament al que diu el Grup Parlamentari Popular de
què no la considera necessària; nosaltres creim que és una
necessitat social de primer ordre, fins aquí ens atrevim a dir, és
una necessitat social de primer ordre que s’ha de satisfer. En
segon lloc, és una reclamació ciutadana i institucional
incessant que mereix ésser atesa. I en tercer lloc, és un
compromís polític ineludible que creim que s’ha de complir.
Intentaré esbrinar-ho rapidíssimament i breument.

Fer una llei, des del nostre punt de vista, no només és
regular, no només és constrènyer, no només és obligar, fer una
llei també comporta el fet d’elevar a la categoria, al rang d’una
realitat assumida democràticament per representants dels
nostres pobles respectius de Formentera, d’Eivissa, de
Menorca i de Mallorca, és a dir, no és només per legalitzar res,
ja són activitats legals; una llei no només legalitza, també pot
elevar i en aquest cas nosaltres creim que eleva la cultura
popular i tradicional i tradicional de les nostres illes a aquest
rang i a aquesta categoria d’una realitat que ha estat assumida
aquí, en aquest Parlament, pel conjunt de les forces polítiques.
I això nosaltres ho deim perquè creim que la cultura popular i
tradicional amb un govern progressista i nacionalista ha de
rebre un tractament totalment distint, si no oposat, a aquell
tractament que la cultura popular i tradicional va rebre durant
tants d’anys per un règim dictatorial, que en feia de la cultura
popular i tradicional què, una simple exhibició folklòrica i fins
i tot de cara al turisme. Nosaltres creim que això ha de tenir un
contrapès. Tants d’anys d’una cultura popular i tradicional
tractada d’una manera, mereix ser tractada, creim nosaltres,
d’una altra; molt més democràtica, molt més parlamentària.

I en segon lloc, també, perquè entenem que hem de fer front
a determinades concepcions anihiladores que fan no res, que
pretenen fer no res les cultures particulars, les cultures de cada
lloc, en el nostre cas les cultures de cada illa, amb el pretext
d’anar a fomentar-ne d’altres que són considerades més
globalitzadores del consum cultural i de les formes de vida i de
lleure. Per això creim que és necessari socialment que hi hagi
una llei de cultura popular i tradicional, que contribueixi, no és
l’únic element, n’hi ha d’altres, però aquest també pot servir,
que contribueixi a refermar la nostra identitat com a pobles. La

cultura popular i tradicional és considerada com un dels
elements que configuren i defineixen la personalitat colAlectiva
dels pobles, i això està expressat al text d’aquesta llei.

Però també ens convé no perdre la memòria històrica, i per
això hem de consolidar i desenvolupar aquelles manifestacions
culturals que ens són pròpies. I una llei, torn a repetir, que no
només regula, que no només posa normes, que també impulsa,
promou, enforteix, dóna vigor, emp eny, ajuda, fa que la
ciutadania se senti més acostada a aquesta realitat que passa a
ser objecte de llei, entenem que val la pena fer-ho. També creim
que val la pena contribuir a mantenir i a incrementar l’arrelament
en el si dels nostres respectius territoris i recaptar-hi el suport
actiu de la ciutadania.

Hi ha encara un altre element que nosaltres creim que fa
necessària aquesta llei de cultura popular i tradicional. I és que
amb aquesta llei nosaltres també podem contribuir a incorporar
a les nostres societats illenques aquesta immigració que ens
està arribant i que podrà tenir un referent legislatiu clar i concís.
Això que tantes vegades oblidam, quan es ve a viure de fora
aquí qui és que diu a aquell que ve a viure aquí nosaltres som
així? Una llei ho diu, una llei ho pot dir, aquesta llei ho diu.

El segon punt és que nosaltres entenem que respon aquesta
llei de cultura popular i tradicional a una reclamació ciutadana
i institucional incessant. No és d’ara, no és d’ara que s’està
demanant la protecció, l’impuls, la promoció de la cultura
popular i tradicional, és de molts anys enrera i des de moltes i
molt diverses entitats i societats i grups musicals i grups de ball
i grups de teatre i colles de glossat i artistes de tota casta, i gent
que treballa en l’animació de jocs i gent artesana de branques
diverses i gent encarregada d’organitzar festes populars o
responsables de centres culturals públics i privats, o gent, fins
i tot, que està navegant actualment per Internet, o que es dedica
a la gastronomia o a vendre llibres, revistes o discs relacionats
amb les nostres realitats, o gent que estudia els nostres
costums o gent que restaura béns mobles o construeix
immobles tradicionals, o entitats culturals i socials de tota casta,
o personatges rellevants dins el camp de la cultura, i també
institucions públiques com puguin ser els ajuntaments i els
consells.

I en tercer lloc, una mica per contradir el que se’ns deia des
del portaveu del Grup Parlamentari Popular, creim que aquí hi ha
un compromís polític que, des del nostre punt de vista, el
consideram ineludible i que s’ha de complir; és un compromís
polític que va néixer l’any 83, amb un Estatut d’Autonomia, i
que feia, incidia, donava importància a la protecció de tot el que
és la cultura pròpia, i això és un compromís polític. Un
compromís polític que el govern del pacte de progrés i tots els
partits i formacions polítics que l’integram vàrem signar amb un
acord programàtic, allà on la cultura popular d’arrel tradicional,
la cultura popular actual de masses, hi és com un dels
compromisos contrets de cara a la dinamització dels agents
culturals a les Illes Balears, a partir de la coordinació del conjunt
de les administracions públiques, amb l’objectiu de donar un
especial impuls als subsectors de la cultura balear que
comporten això, la cultura popular d’arrel tradicional i la cultura
popular actual de masses.
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Si els he de ser franc, a aquest diputat no li ha sorprès gaire
que el portaveu del Grup Parlamentari Popular, després que el
conseller d’Educació i Cultura li ha demanat, li ha proposat, li
ha suggerit que retiràs aquesta esmena, des del nostre escó
hem entès que la continuava mantenint, no ens sorprèn
aquesta postura i no ens sorprèn per una raó molt simple: avui
en dia tots sabem que podem entrar dins una pàgina web amb
moltíssima facilitat, això és un avantatge i també és un
inconvenient, és un avantatge perquè un sap i pot conèixer
més, és un inconvenient perquè l’altre es fa conèixer més; si un
entra a la pàgina web del Partit Popular, això no sorprèn, que
vostès demanin la devolució d’una llei de cultura popular i
tradicional, i no sorprèn gens ni mica perquè ni se’n parla, ni
se’n parla de cultura popular i tradicional. A les pàgines web
consultades només figura la cultura, millor dit la cultura, i quan
anam a cercar tots els adjectius que van darrera només n’hi ha
dos, màxim tres, i està parlant de la cultura de España i està
parlant de la cultura española  i està parlant, fitxi’s bé, hi ha
una expressió que m’ha cridat tant l’atenció, dar el paso de la
cultura española a la cultura en español. Una formació
política que sí que dóna importància, tantíssima d’importància
a aquest element, no ens ha de sorprendre llavors que quan hi
hagi una proposta, una iniciativa parlamentària, de llei de
cultura popular i tradicional, digui "això què és?"

Voldria acabar la meva intervenció fent un exemple gràfic
que, torn a repetir, aquest diputat el fa tenint present la seva
inexperiència en aquesta cambra parlamentària, tenint present
la seva poca pràctica en la gestió d'una institució cultural, com
sí tenen els altres tres diputats que m'han precedit, però sí per
dir que aquesta necessitat social de primer ordre que nosaltres
consideram, des del Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista, de promoure, de promocionar, de defensar, de
donar impuls a la cultura popular i tradicional de les nostres
illes, que aquesta reclamació ciutadana i institucional incessant,
tant de les entitats com de les institucions públiques que
reclamen un reconeixement molt més intens per part d'aquest
parlament i per part de les institucions públiques, i aquest
compromís polític ineludible que nosaltres consideram que s'ha
de complir, si se'm permet l'expressió en un exemple gràfic, jo
diria que enmig d'aquest gran bosc de pinells, pinatells i
pinatons, que podrien rep resentar el gran mosaic de les
cultures que des de fa uns anys intenten arrelar entre nosaltres,
i que tots volem que creixin, que tots volem que s'enforteixin,
que tots volem que arrelin bé aquí dins, nosaltres creim que no
seria gens bo per a ningú, i parl com a diputat d'aquest
parlament, en representació de la gent que es dedica a la
cultura, a la cultura popular i tradicional, sobretot a Mallorca,
no seria bo per a ningú, creim nosaltres, que dins aquest bosc
de pinells, pinatells i pinatons, ens anàssim oblidant de tractar
així com pertoca "eu" pi de Formentor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele en nom del PSM-Entesa
Nacionalista. Sr. Tir Pons, en nom del Grup Socialista, té la
paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades i senyors diputats. Les
divergències manifestades en aquesta sala, entre el que
presenta aquesta obstrucció frontal a la llei de cultura popular,
i els grups que creuen que s'ha de mantenir, està manifestada o
no, són suficients les raons que s'han donat o no. Jo crec que
totes les intervencions, i les he seguides amb atenció, han fet
esment a un concepte de cultura un poc diferenciat i que convé,
tal vegada, fer un repàs de què volem dir quan parlam de cultura
popular, perquè no hem d'oblidar que el terme genèric de
cultura s'identifica amb el conreu de l'agricultura o amb el de la
cria o alimentació d'animals, que va ser després, en el segle
XVIII, supòs, quan es va estendre aquest sentit de confondre
amb la civilització com una representació del conreu actiu de la
ment humana. I els antropòlegs, per acabar-ho d'enredar, ja ens
parlen amb una definició un tant complexa que inclou el
coneixement, les creences, l'art, la moral, el dret, els costums, i
tots els hàbits i capacitats que l'home hagi adquirit com a
membres de la societat, no com a element individual, com a
membre de la societat. Aquesta cultura popular no és producte
d'una clarividència o una idea astoradora de qualsevol
manifestació artística, sinó que és el que adquireix l'individu o
producte de viure dins una societat complexa. Per tant, la
polisèmia, els diferents sentits que nosaltres podem donar a la
paraula "cultura", és certa.

I la prova n'és que, no sé què li diuen a l'autor, però Cultura
i Estat, trob que li diuen al llibre, que intenta i fa avinent que hi
va haver una reunió de certs científics amb la idea de trobar
quines eren les característiques comunes que podien fer
avinent un concepte de cultura globalitzat, entenedor per
tothom i acceptat, i es van tèmer que van superar les dues-
centes cinquanta definicions del que era cultura; i quan van
voler veure quins eren els trets comuns, se'n temeren que era un
treball impossible de fer. Per tant, ens hem de posar d'acord en
la idea què és cultura i què és cultura popular.

Podríem parlar, jo no crec que hi hagi la cultura estatalitzada
o oficial, però sí crec que hi ha una cultura en majúscules, que
comprendria els valors comuns de la civilització humana i de la
vida en societat en la mesura que són valors comuns que s'han
forjat amb un mestissatge de  coneixements, símbols, tradicions
i informacions generals o universals. I hi hauria les cultures, no
enfront, acompanyant aquesta concepció global de cultura de
valors universals, hi hauria les cultures que comprendrien
aquells trossos d'humanitat que expressen una manera de ser
determinada d'un poble, d'una comunitat i duen un sistema
cohesionat de continguts i valors singulars. Aleshores, aquest
criteri ens atracaria a la noció ètnica de cultura i que en sentit
ampli podem dir els modes de ser distintius que caracteritzen
l'expressió i la comunicació simbòlica de les comunitats
humanes.

I aquí som. Els ciutadans, els éssers humans ens socialitzam
i ens individualitzam en funció d'uns valors simbòlics, socials,
d'una cultura històrica poblacional específica, aquella que
l'ésser humà se socialitza. Per tant, els ciutadans d'aquí vindran
marcats d'una forma eterna, no, mentre dura la vida, eterna, no,
en el seu cicle vital per aquests valors d'ordre colAlectiu que han
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trobat en la seva societat. És cert que no és una definició
suficient ni és un concepte suficient, i quan parlam d'aquesta
cultura no és global i que deixa apartades, tal vegada, les
cerimònies religioses, o el dret, o l'agricultura, o la pesca, que
són conceptes també culturals quant que defineixen la manera
de viure històrica d'una comunitat, però que han estat
àmpliament superats, tècnicament, perquè són funcions moltes
vegades vitals per al ciutadà, que han estat desplaçades per
tècniques noves.

Per tant, l'aplicació extensiva de la idea de cultura quant a
continguts, que són molt diversos, comporta inevitablement
una devaluació dels components axiològics dels eixos mestres
que impulsen la mateixa idea de cultura. Però aquí ens interessa
un concepte molt més concret, que és la relació entre cultura i
dret, a veure, i seguint una mica el discurs del portaveu del
Grup Popular, quan parlava, de veure si era necessària o no una
llei.

Mirau, els criteris que nosaltres tenim des d'aquests bancs
del Grup Socialista, és que partim d'un principi, que no hi ha
cap ens d'administració pública a tots els nivells, que hagi
deixat de mà el tema cultural, ningú. La Comunitat Econòmica
Europa, en el Tractat, l'article 151, si no estic mal informat, parla
de contribuir al floriment de les cultures dels estats membres, i
dóna com a limitació no intentar una unificació d'aquest sentit
de cultura com a respecte, que cadascun dels estats té una
aportació cultural diferent, i que s'han de protegir, han de
protegir el seu floriment. Quan arribam als estats, a l'àmbit
estatal, Espanya, tenim una secretaria d'estat de cultura, en
aquesta secretaria, amb el decret d'enguany -deixi que no
cerqui-, sí, del mes de juliol parla de quina és la missió i el deure
d'aquesta secretaria i ens parla de "la promoció, protecció i
difusió del patrimoni històric espanyol, dels museus estatals i
de les arts plàstiques, el foment del llibre i la lectura, l'estímul a
la creació literària, la promoció, protecció i difusió dels arxius i
biblioteques estatals, l'impuls i participació en accions de
cooperació cultural amb les administracions públiques i amb
persones físiques o jurídiques públiques o privades, la
promoció, protecció i difusió de les arts escèniques, la
promoció, protecció i difusió de les activitats
cinematogràfiques, audiovisuals, de producció, distribució i
exhibició, l'orientació i impuls de relacions internacionals", etc.,
etc. I quan arribam al nivell autonòmic ens trobam que tots els
estatuts d'autonomia declaren, com a declaració programàtica,
fonamental, la competència exclusiva en matèria de cultura. N'hi
ha alguns que contemplen, que fan aquí a la vora un tirabuixó
i ens parlen "en coordinació amb la política de l'Estat", però que
contemplen, òbviament, que és una competència de les
comunitats autònomes, la cultura, en tots els seus aspectes.

Per tant es produeix una confluència moltes vegades entre
administracions, hi ha sentències del Tribunal Constitucional
i qüestions al Tribunal Constitucional de veure quin és
l'organisme competent sobre (...), òbviament uns sentits
diferents, unes conclusions diferents. Però n'hi ha una que és
fonamental, i és que qual arribam a açò que deim les cultures, la
pròpia de cada lloc, que és producte de la vida i de la història
del colAlectiu humà, amb totes les diferències que han introduït
un poble de mestissos, que som tots, perquè les Illes, sobretot,

han estat ocupades per pobles diferents al llarg de la seva
història, que és competència òbviament de la comunitat
autònoma, la protecció d'aquesta cultura que denominam
popular i que contempla tots els aspectes del que és l'activitat
humana en societat, no només les grans (...) que no necessiten
aquest tipus de llei.

I aquesta llei és oportuna, no perquè les altres lleis ...,
perquè hi ha una qüestió fonamental, normalment es recorre a
una llei quan hi ha problema social vigent, hem de fer una llei
per corregir-lo, en aquest cas, no. Abans de perdre-ho, quan el
capital d'aquesta llei de producció, de conservació és prou
important, és tenir un instrument que ajudi la pervivència
d'aquest cúmul d'experiències que és la cultura popular, que
encara hi són, no es perdi, però en un sentit una mica més
modernitzador, diríem, però que no s'aturi aquí. La cultura
popular no és només el ball de bot o els vestits de principis de
segle, també és cultura popular les cançons dels cantautors que
hi pugui haver a Mallorca, com Biel Majoral, que no sé si són
pròpies o no, però vaja, que fan aquest tipus de cultura,
sobretot (...) que s'expressa bastant, o poden ser sistemes nous,
que vindran superats per la ciència, però que convindrà no
perdre de vista si volem saber d'on som i què volem ser.

Per tant, jo crec que val la pena votar en contra d'aquesta
proposta, sense virulències ni animadversions, però
convençuts que aquesta llei pot ser prou bona per a la pau i per
a la conservació de la cultura dels pobles on vivim tots.

Gràcies per la seva atenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons, per la seva intervenció, en nom del
Grup Socialista. En torn de rèplica? Sr. Gornés, té la paraula per
cinc minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Bé, passarem a contestar
particularment als portaveus que han intervingut ara. Deia el Sr.
Portella que la cultura popular, o almenys estarà d'acord amb
aquest portaveu, que la cultura popular té una evolució
espontània i no dirigida des de, en primer, com deim en
menorquí, però que en temps recents sembla que aquest
concepte està canviant. Jo li he de donar la raó perquè és cert
que des que tenim un govern d'esquerres, tal vegada sí que
podem trobar aquest dirigisme cap a algunes particularitats i
algunes concepcions del que hauria de ser la cultura popular
que, per cert, aquest projecte de llei té un oblid bastant seriós,
i és que no fa cap referència als esports tradicionals que hi ha
a la nostra comunitat autònoma, cosa que sí ha passat a debat
dels diferents consells insulars. És un poc estrany, si més no,
que no s'hagi fet constar aquesta qüestió.

De qualsevol forma, jo entenc perfectament el Sr. Portella
que ha fet una intervenció més com a conseller de Cultura que
no com a diputat, i aquella dita de vale más pájaro en mano que
ciento volando, l'ha aplicat, s'ha estimat, amb tota raó, tenir un
projecte de llei de cultura popular que ja és palpable, que ja ha
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estat presentat, a tenir-ne uns altres que no sabem exactament
quan poden aterrar per aquesta casa. Per altra banda, sap
perfectament, perquè ell també va ser ponent, el que ens va
costar tramitar durant tot un any aquesta llei de patrimoni
històric de les Illes Balears.

Vull dir al Sr. Portella que jo entenc que aquesta llei, una de
les coses evidents que posa damunt la taula, Déu no ho vulgui,
però, pens jo que pot fomentar de qualque forma el clientalisme,
el clientalisme de cara a les entitats que puguin ser declarades
d'interès cultural, i ho dic perquè precisament aquestes entitats
seran benefactores o tindran prioritat de rebre ajudes o
subvencions per part de l'administració, tal vegada m'equivoc,
però jo deix dit aquí, en aquesta cambra, que és una possibilitat
que es pot donar ben a les clares i, si no, el temps donarà o
llevarà raó.

Respecte del PSM, li he de dir que aquest projecte de
cultura popular és un projecte de llei que el PSM estava obligat
a presentar en aquesta cambra, evidentment un partit
nacionalista ha de fer defensar de "lo nostro", amb totes les de
la llei, i, evidentment, era una obligació moral per a vostès
presentar-lo, el que passa és que jo pens que, com he dit abans,
que hauria d'haver estat un projecte més reflexionat i amb un
poc més de contingut per donar solució realment als problemes
que tenim.

Per altra banda, pens també que és un projecte que pot
ajudar bastant més al PSM com a partit, com a reafirmació
interna, fins i tot ideològica, per tal de tirar endavant un
projecte d'aquesta categoria, més que amb la intenció d'aportar
solucions als problemes que puguem tenir en aquest àmbit. És
una qüestió que m'ha preocupat del Sr. Buele, i és que sempre
hem sentit parlar de la incorporació de la població immigrant, i
aquesta paraula d'"incorporació" em fa una mica d'esgarrifança,
m'estim més la paraula compartir, compartir cultura, perquè tan
vàlida és la cultura de l'immigrant com la nostra, i en aquest
sentit li volia fer aquesta puntualització.

El Sr. Buele ha comentat després que a la web del Partit
Popular no havia pogut trobar el terme de cultura popular
enlloc, jo li vull dir que hi ha partits nacionals, com és el nostre,
d'àmbit nacional, que tenen una pàgina web nacional, que
segurament ha estat aquesta la que haurà consultat vostès, i
després hi ha partits nacionalistes, petitons, que estan
restringits a un àmbit territorial concret, com és el seu, i que,
evidentment, el concepte de cultura que tenim uns i altres és
bastant diferent, no?, sense que açò impliqui que el Partit
Popular no defensi la cultura pròpia de les Illes Balears com és
més que evident, no fa falta dir-ho.

Per altra banda, li vull demanar si vostè té la capacitat
d'assegurar que dins la seva pàgina web, a la del PSM, hi figura
aquest terme, "cultura popular i tradicional", perquè jo li puc
assegurar que a les diferents ponències aprovades als
congressos, tan regionals com insulars, del Partit Popular,
aquest concepte i aquesta preocupació per la nostra cultura hi
és a les totes.

Per acabar, vull dir que les nostres esmenes, ja es veurà,
toques tecles bàsiques d'aquest projecte de llei, toquen
conceptes bàsics com la mateixa definició, l'organització i les
competències que han de tenir les diferents administracions, els
compromisos econòmics i els suports que l'administració ha de
donar a aquestes entitats, per tant que la cultura popular pugui
sobreviure ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gornés, vagi acabant, per favor.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí. Davant el fet consumat que tindrem un projecte de llei en
t ràmit, no els càpiga cap dubte que el Partit Popular intentarà
aportar el millor que pugui, i si s'accepta una gran majoria de les
nostres esmenes, i nosaltres entenem que el product e final no
és dolent i que s'ha millorat en el tràmit de ponència,
evidentment el Partit Popular hi donarà suport; però no
donarem suport a un projecte de llei que nosaltres entenem que
ve mancat de moltes deficiències.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Grups que vulguin intervenir en
torn de contrarèplica? 

Sr. Buele, en nom del Grup PSM-Entesa Nacionalista, té la
paraula.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Si hem criticat a la nostra
primera intervenció la intervenció del Grup Parlamentari Popular
quan ha presentat la motivació que ha dut aquest grup
parlamentari a presentar aquesta esmena de devolució, en
aquesta segona intervenció el que voldria és agrair, no només
el to sinó el contingut de la segona intervenció que ha fet el
representant del Grup Parlamentari Popular. 

Naturalment que aquest diputat i el grup que representa està
obligat moralment a presentar davant aquesta cambra
parlamentària una llei d'aquestes característiques, pensam que
no només per motius polítics, sinó pel fet que representam una
comunitat autònoma que té una cultura pròpia, que té una
cultura pròpia distinta a la resta de l'Estat i que, per tant, els
diputats que representen la comunitat autònoma de les Illes
Balears, també tenen aquesta obligació moral de presentar i
defensar davant d'aquesta cambra tots aquests trets culturals
que formen part de la cultura popular i tradicional de les illes
nostres.

Vostè demanava més reflexió i més aprofundiment en el
contingut, i nosaltres creim que dins el tràmit parlamentari,
tendrem l'oportunitat de fer-ho. 
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El que diu que no aportam solucions amb el projecte de llei
de cultura popular i tradicional, creim que precisament
l'aplicació d'aquesta llei és la que ens ha de donar aquelles
solucions que fan falta perquè la cultura popular i tradicional de
les Illes Balears, si més no, sigui més ben coneguda i més ben
valorada, i això ja seria un inici de solució perquè fos més
apreciada.

No passi ànsia en l'expressió d'incorporació de la població
immigrant, incorporació és una paraula que nosaltres creim que
va carregada, no només de bones intencions, sinó carregada
d'un bon contingut, és fer part d'aquest cos social que
representa la comunitat autònoma de les Illes Balears, tota
quanta persona vulgui venir a viure entre nosaltres, i això ens
sembla que és afavoridor, tant per a aquella gent que ja hi som,
com per a la gent que ve.

I finalment, efectivament, li recoman que entri dins la pàgina
web del PSM i veurà vostè si hi figura o no hi figura.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista, per la seva intervenció.

S'ha substanciat el debat i ara ens pertoca procedir a la
votació. Les senyores i els senyors diputats poden procedir a
votar.

Resultat de la votació: 25 vots a favor, 26 vots en contra. En
conseqüència, queda rebutjada l'esmena de totalitat de
devolució al Govern, presentada pel Grup Parlamentari Pop ular
al Projecte de llei de cultura popular i tradicional.

III. Debat del dictamen de les propostes de conclusions de
la Comissió no permanent d'investigació sobre possibles
irregularitats en l'empadronament de ciutadans no residents
a les Illes Balears.

Passam al següent i darrer punt de l'ordre del dia, que és el
debat del Dictamen de les propostes de conclusions elaborat
per la Comissió no permanent d'investigació sobre possibles
irregularitats a l'empadronament de ciutadans no residents a les
Illes Balears.

Grups que vulguin intervenir que es mostrin a favor del
dictamen? El Sr. Ramon, en nom del Grup ..., Sr. Ferrer, en nom
del Grup Mixt, Coordinadora d'Organitzacions Progressistes de
Formentera, té la paraula.

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats.

"Al llarg de l'any 1998 i del primer semestre del 1999, des del
Govern de les Illes Balears es va projectar, organitzar i finançar
amb recursos públics, una operació destinada a aconseguir

augmentar els vots de l'emigració a les candidatures del Partit
Popular, com la manera més eficaç de suplementar els vots
necessaris, previsiblement insuficients entre els residents a les
Illes, per assegurar la majoria absoluta del Partit Popular. La
responsabilitat política de l'operació correspon al Sr. Jaume
Matas i Palou, aleshores president de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, i no pel simple fet de ser el màxim responsable
jeràrquic de les persones que formaven la trama, sinó per la
seva intervenció personal i la seva activitat en aquesta, que
dissenyà des del seu principi, activitats a les quals se sumà de
forma conscient, bé mitjançant la seva presència en aquell
hemisferi, així com ho va deixar reflectit el seu manuscrit, o bé
fent gestions per evitar dificultats davant el ministeri
corresponent, o bé rebent els comunicats de situació -
"Formentera tot bé"-, entre d'altres qüestions."

Això que els he llegit, podem dir que és el final de la història,
el resultat, les conclusions més significatives de la comissió,
però se'n recorden com va començar això, que ja dura més de
dos anys i que coneixem com el cas dels argentins de
Formentera? "Yo tiré la papeleta en Santa Margarita, en
Formentera, y no conozco a ningún político de las Islas,  pero
en el Centro Balear de Santa Fe me han dicho a quién tengo
que votar y me han preparado el voto". 

Òbviament podríem trobar molt més fragments que
demostren que ens trobam davant el cas més greu de frau a la
democràcia de la nostra història. Hi ha hagut escàndols en
aquesta comunitat, cap com aquest, ni tan sols el túnel de
Sóller, que va costar el cap al president Cañellas. Parlam de
compra de vots, d'alteració de l'essència de la democràcia, i això
ha succeït, com així ha quedat demostrat per la comissió i per
tots els esdeveniments que hem pogut conèixer al llarg
d'aquests dos anys, i bàsicament des de maig d'enguany, quan
apareixen els informes dels senyors Segura.

Des de la denúncia que va posar la COP a la Fiscalia
d'Eivissa el juny del 99, han passat dos anys, dos anys de feina,
de moltes hores de compareixences, d'anàlisi de milers de folis
de documentació que demostren allò que, per altra banda, per
altra banda, ja teníem clar les formentereres i els formenterers,
i és que, amb motiu de les eleccions autonòmiques i municipals
de l'any 1999, el Sr. Matas i alts càrrecs del seu govern tramaren
i desenvoluparen una operació amb la finalitat d'inscriure al
cens electoral de Formentera, ciutadans espanyols residents
principalment a la República Argentina i, orientant el seu vot
cap a l'opció de l'AIPF, Agrupació Independent Popular de
Formentera, aconseguir que el diputat d'aquesta circumscripció
donàs suport al Partit Popular i poguessin així mantenir el poder
al Consell d'Eivissa i Formentera i al Govern de la comunitat.

Al llarg d'aquests dos anys, hem pogut veure i sentir moltes
coses, i així com durant un temps vam tenir la sensació que,
malgrat ser veritat l'intent d'inscripció fraudulenta i de
manipulació de la voluntat dels argentins o dels integrants del
CERA, com vulguin, seria molt difícil demostrar tot l'afer, també
és veritat que hi va haver una data clau que ens va fer avançar
decisivament cap a la veritat. Al voltants de sant Josep
d'enguany, el diari de major tirada d'Eivissa es feia ressò dels
anomenats informes Mapau, aquest són el guió de tota la trama
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ideada i duta a la pràctica pel Partit Popular, i dic guió i no
resum, perquè els Srs. Segura, Miquel i Maria de la Pau Segura,
tal i com han reconegut a la comissió, ho van escriure abans
que es dugués a la pràctica, i van ser els seus caps, Matas,
Estaràs, Josep Juan Cardona, etc., que van desenvolupar tot el
seguit d'instruccions escrites al guió, contractant gent perquè
fes la propaganda, ajudant a inscriure gent al cens especial de
residents absents, en definitiva, posant mitjans per desfer la
voluntat popular de les formentereres i dels formenterers i que
el diputat fos per al Sr. Matas.

Idò s'equivocaren, senyors del Partit Popular, perquè entre
d'altres coses Formentera és molt petita i és ben fàcil detectar
aquests tipus de fraus, tots sabem qui hi viu i qui no, i més els
hagués valgut, i més els hagués valgut, ...

(Rialles)

Que estan nerviosos? Supòs que pica, tot això d’aquí, però
no ho haguessin fet.

Tots sabem qui hi viu i qui no, i més els hagués valgut fer
feina profitosa per a la nostra gent, desenvolupant per exemple
allò previst al decret especial per a Formentera, que no venir a
fer-hi malifetes, sobretot tan bones d’agafar i amb excuses tan
poc convincents com que aquella pobra gent de Santa Fe volia
comprar una casa en multipropietat a Formentera per fer la Casa
del emigrante santafesino. Qui s’ho creu, això?, i sobretot
pretendre que això basti per poder censar-se a Formentera,
quan no sabien ni on era i la situaven a Mallorca.

Com deia, a la comissió hem sentit de tot, però el que sí ha
quedat molt clar són les dues línies argumentals absolutament
diferenciades segons parlàs un polític o un funcionari. Mentre
els primers han intentat per tots els mitjans centrar la
responsabilitat en la Conselleria d’Agricultura i en el seu màxim
responsable de llavors, el Sr. Juan i Cardona, tots els
funcionaris han deixat clar sempre que les instruccions i les
ordres venien de presidència, ja sia a través del cap de
Relacions Informatives, Sr. Mato, mà dreta del Sr. Matas i
autèntic cervell del Govern, com era conegut per tothom, de la
consellera de Presidència o del mateix president de llavors.

El que sí és clar és que tot es va ordir a Presidència del
Govern. Les reunions presidides per Matas, de les quals se
aixecaren acta, en són prova, i fins i tot estan fetes del seu
puny i lletra en algun cas. 

Els polítics del Partit Popular que han comparegut a la
comissió han apuntat tots cap a Agricultura, en un exercici únic
d’amnèsia colAlectiva sobre què feia cadascú, però amb una
coincidència: cap d’ells no en tenia la culpa però, per si de cas,
el conseller era responsable de tot. El conseller també tenia
amnèsia o no sabé donar resposta. L’estratègia és molt senzilla:
aturar el cop sense que toqui el ministro i que s’ho mengi en
Pepe. 

Però els funcionaris no digueren el mateix, i malgrat que va
costar molt fer dir noms -tothom té por i ningú no vol ser qui ho
digui- al final en sortiren, i tots dels caps màxims de la

comunitat: Matas, Estaràs, Juan Cardona, Pastor, Mato; sempre
els mateixos. Els funcionaris sabien d’on venien les ordres i
també sabien que els Segura estaven emparats pel president.
Tota la llibertat de moviments que tenien per suplantar
funcionaris, viatjar a compte del Govern, sondejar la gent de les
cases, demanar partides de naixement, executar passa a passa
el que en Matas dibuixà aquella tarda a la seva pissarra màgica
del Consolat i el que ells escriviren en els informes Mapau.

Presidència fou qui planificà i posà els mitjans per executar
la malifeta, per ajudar a censar a Formentera 74 persones que no
hi tenien cap relació, que no sabien ni on era. A més, els fan
votar per l’AIPF, com deia Agrupació Independent Popular de
Formentera, no pel PP, pel Sr. Joan Robert Masdeu, a qui
donaren suport massivament sense que aquest no hagués fet
res perquè fos així, com reconegué ell mateix a la comissió.

Unes paraules per definir-nos també sobre el vot particular
del Partit Popular. Vostès entraren, sortiren, intentaren sabotejar
tot des del primer dia en aquesta comissió, però el que mai no
han fet ha estat voler saber la veritat, no fos que els tocàs
assumir el que tots sabíem, el que la COP va denunciar, el que
ha demostrat la comissió: que fou el Govern del Sr. Matas i el
Partit Popular que ho organitzaren tot.

Més enllà d’això, el seu vot particular, extensíssim, per cert,
no és més que un exercici de voler demostrar que tot el que
feren era legal, que no hi ha delicte, que s’actuava a dreta llei.
Supòs que ha servit com a pràctica per anar a defensar-se als
jutjats, com els toca anar aquests dies. Vostès intenten justificar
el que no té justificació, però no té remei, no ho haguessin fet.

Acab tornant a les conclusions que han presentat. L’any 99
sabérem el que el Partit Popular volgué fer, però avui, el 2001,
sabem qui i com ho va fer. El Sr. Matas i els seus més íntims
colAlaboradors són els responsables del cens dels argentins a
Formentera i de la manipulació del seu sufragi. Sens dubte, si
tots els esforços i diners que dedicaren a intentar canviar
fraudulentament la voluntat sobirana del poble de Formentera
els haguessin dedicat a treballar per la nostra illa, avui els
progressistes no tendríem tanta feina per fer a Formentera i
arreu de les Illes.

Un frau electoral d’aquest calibre és un atemptat contra la
democràcia. Fer-ho a Formentera i que el Sr. Matas sigui
recordat allà com l’autor d’aquest frau i l’únic que hi va fer a
Formentera, és a més un desvergonyiment per al Partit Popular
i per a tot el sistema democràt ic que no pot quedar sense càstig.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer, en nom del Grup de la
Coordinadora d’Organitzacions Progressistes de Formentera,
Grup Mixt.

El Sr. Ramon, en nom del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista
té la paraula.
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EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
fa no molt de temps que hi havia en aquesta comunitat
autònoma que mai no havia guanyat unes eleccions, que havia
accedit a la presidència perquè que era president fins al moment
es va veure obligat a dimitir per motius de corrupció, i que va
ser substituït per una altra persona que semblava que duia
intencions de canviar les maneres de funcionar i va ser destituït
per una conspiració interna de seu propi grup parlamentari.

Bé, no obstant aquesta manera d’haver arribat a la
presidència, sembla ser que el seu exercici li va agradar, a
aquest president, i va voler continuar essent-ho i, com que no
tenia experiència, va haver de recórrer, per intentar mantenir-se
en el càrrec, a les experiències que li venien d’aquest altre
president anterior que guanyava totes les eleccions. Va
començar a actuar com feia aquell, no com feia aquell altre
president que va durar tan poc temps. Ho tenia difícil; el seu
partit s’havia guanyat tants d’enemics que sabia que només
amb majoria absoluta podia accedir a la presidència de la
comunitat, i a aquest objectiu es va dedicar en cos i ànima.

Analitzant la situació veia que per la circumscripció de
Mallorca ho tenia difícil per augmentar el nombre de diputats.
Que a Menorca ja seria un èxit repetir els resultats anteriors que
li havien donat majoria absoluta. A Eivissa, un lloc que sempre
havia estat propici per al PP, les coses estaven canviant. Un
pacte de tots els partits de l’esquerra els havia deixat sense
l’escó del Senat per primera vegada; aquells mateixos partits
estaven negociant un pacte semblant per a les eleccions
autonòmiques. Qualsevol observador sabia que seria
impossible repetir el resultat de 7 a 5 de les anteriors eleccions.

Però quedava Formentera. En aquesta illa s’elegia un sol
diputat que podia ser decisiu per conformar la majoria del
Parlament. Aquest diputat solia dependre d’una molt petita
diferència de vots: l’any 1995 el candidat promogut pel PP
només va tenir 19 vots més que la suma dels candidats dels
partits de l’esquerra, i era conegut de tothom que aquesta
vegada l’esquerra es presentaria unida. Per tant, s’havia de fer
un esforç suplementari per Formentera. 

I vaja si es va fer, aquest esforç. El president Matas va dur
a terme una activitat obsessiva i permanent a Formentera, quasi
no hi havia cap cap de setmana que el president o algun dels
membres del seu govern no es traslladàs a aquella illa. Fins i tot
abans de les eleccions hi va desplaçar una funcionària,
temporalment adscrita a protocol, per fer funcions en favor de
les llistes electorals. Per intentar mantenir contents els
formenterers s’inventaren un decret de mesures especials i
transitòries per a Formentera, una espècie de REB a nivell
insular que havia de ser, com també ho havia de ser el REB, una
panacea per solucionar tots els problemes d’aquella illa. La
veritat és que els resultats pràctics no varen ser molt millors
que els del REB per al conjunt de totes les Illes. Tampoc no
mancaren les celebracions multitudinàries: paella gratuïta per a
més de 1.000 persones sufragada pel Govern balear per a major
glòria del president Matas. Aquesta celebració va comptar fins
i tot amb la corresponent benedicció apostòlica i amb la

participació, com una mena d’exèrcit invasor, de 200 convidats
arribats de fora de l’illa. 

Al mateix temps que descobria la Pitiüsa menor, Jaume
Matas, tal com si fos un nou Cristòfol Colom, va fer un altre
descobriment que anomenava la quinta provincia. Aquesta
cinquena província, és a dir, les cases de Balears a Amèrica
llatina, havia de satisfer diversos objectius: d’una banda, la
megalomania del president i també d’alguns dels seus
colAlaboradors i, de l’altra, afavorir les exportacions; amb una
promoció adequada les cases podrien arribar a ser un centre
difusor dels productes de les illes i omplir el mercat
llatinoamericà de sobrassades i ensaïmades fetes a casa nostra.

Però a més de descobrir que els emigrants, o els seus fills,
o els seus néts, també podien ser..., va descobrir que també
podien ser votants, i que els seus vots, si tal com demanava
Miquel Segura en un dels seus informes, “se desplegaba una
acción muy coordinada y ambiciosa” que, evidentment, es va
desplegar, podien ser per al PP i d’aquesta manera
complementar els vots que es preveien insuficients de
l’electorat resident a les Illes.

La història d’aquesta comissió és la història de com es
lliguen els dos descobriments de Jaume Matas. Les primeres
notícies de com els va lligar el seu autor, les tenguérem poc
abans de les eleccions autonòmiques del 1999, quan es va saber
que a les llistes del CERA, el cens de residents absents, per la
circumscripció de Formentera, apareixien 74 persones de la
província argentina de Santa Fe, de les quals no es tenia
coneixement que poguessin tenir algun tipus de vinculació amb
aquella illa. 

Per a alguns aquest fet no va ser cap sorpresa. Tal com
declararen el que en aquell temps era el secretari del Partit
Popular de les Pitiüses, Manuel Alonso Fernández Revuelta, i
el que era president de la Junta Insular de Formentera del mateix
partit, Càndido Valladolid, un llista amb aquestes 74 persones
ja feia temps que circulava per les dependències del Grup
Parlamentari Popular. Les declaracions a diversos mitjans de
comunicació de les Illes d’aquestes persones -estam parlant en
un primer moment, quan encara no havien pogut preparar una
justificació induïda- no deixen lloc a molts de dubtes: “Es la
primera vez que votaré en España”, “me han preparado todos
los papeles en la casa de Baleares de aquí, de Santa Fe,
porque yo no entiendo nada de estas cosas”, “han sido ellos
los que me han dicho a quién tengo que votar porque yo no sé
nada”, deia un dels 74 electors natural de Pollença. Un altre
nascut a l’illa d’Eivissa declarava el següent: “No conozco
ningún partido de Baleares, pero en el centro balear de Santa
Fe me han dicho a quién tengo que votar y me han preparado
el voto. He votado al partido PP”.

Com no podia ser d’una altra manera, els resultats electorals
del CERA varen ser espectaculars: 7 per a la COP, 81 per a
l’AIPF, és a dir, la candidatura promoguda per Jaume Matas. Per
tant, és més que probable que els 69 vots procedents de Santa
Fe -hem de dir que 5 d’ells, o no s’emeteren, o no arribaren-
anassin a parar tots a la candidatura de l’AIPF. El PP sempre ha
afirmat que era impossible de determinar a qui havien anat a
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parar aquells vots de Santa Fe; això és cert, és impossible de
determinar amb exactitud, però les probabilitat, com dic, són
moltes. En qualsevol cas, en el pitjor dels casos, encara que els
7 vots que va tenir la COP procedissin de Santa Fe, cosa
bastant improbable, el 90% dels vots del CERA haurien anat
per a l’AIPF.

No obstant això no sorprèn el PP. El que el sorprèn és que
7 vots anassin a parar a la COP; ho diuen a la seva proposta de
conclusions. La veritat és que fa falta tenir molt barra per arribar
a afirmar aquestes coses. El PP afirma, per altra banda, que és
normals que els emigrants votin majoritàriament el partit del
Govern, o en tot cas els partits majoritaris. Obliden
intencionadament que el 95, que també eren partit del Govern,
varen aconseguir 3 vots del CERA de Formentera, 3; passaren
de 3 a 81 l’any 99. També obliden que l’AIPF i el seu candidat,
Joan Robert Masdeu, eren absolutament desconeguts a
l’Argentina. De partit conegut i majoritari, res.

Bé, anant a la feina de la comissió, aquesta comissió, com a
resultat de les compareixences, de la documentació aportada,
de l’anàlisi dels resultats electorals i del contingut dels
informes i els manuscrits publicats, ha pogut determinar amb
una precisió considerable com es produïren aquests fets, i
aquests fets són d’una gravetat impressionant, són un atac
frontal al sistema democràtic amb molts pocs precedents. Estam
davant una operació destinada a variar els resultats electorals
per tal que un determinat governant pugui mantenir-se en el
poder sigui com sigui. Aquest sigui com sigui inclou la
utilització descaradament partidista de recursos i institucions
públiques, la interferència en la vida interna de les cases
balears a l’exterior afavorint-ne unes enfront de les altres o
promovent el canvi de directives, i la utilització miserable dels
sentiments d’enyorança dels emigrants per tal d’afavorir els
vots a les candidatures del PP. Es vincula el manteniment de
subvencions i ajuts perquè també es mantenguin les mateixes
persones al front del Govern, i s’utilitza un viatge institucional
com a una formidable campanya de captació de vots,
identificant les institucions d’autogovern amb les persones que
temporalment les ocupen. Es va oferir la construcció d’una
residència temporal a les Illes i es pagaren viatge de manera
selectiva a les persones que es volien inscriure en el cens
electoral. 

Per aconseguir els seus objectius va ser necessària la
constitució d’una trama de caràcter clandestí, és a dir, fora de
l’organigrama administratiu i fora de la legalitat, creada des de
la cúpula del Govern i del Partit Popular. Aquesta trama, tal com
es diu a les conclusions de la comissió, va tenir en el president
del Govern el seu inspirador i director d’orquestra, i a pesar del
seu caràcter reduït i secret, va comptar des del primer moment
amb la participació de la consellera de Presidència i del
conseller de Comerç, així com també hi va participar el
responsable de relacions informatives i persona de confiança
de Jaume Matas.

Posteriorment, per dur endavant l’operació, fou necessària
la participació del director de l’IDI, actual president del PP de
M allorca, i del director general de Joventut, enviat a redreçar
una operació que no estava donant els resultats que

s’esperaven. Fins i tot es varen fer intervenir funcionaris de
l’IDI per tal que certificassin entrevistes que mai no s’havien
produït.

Seguint les pautes marcades per les persones que havien
redactat els informes Mapau, es va procedir a la contractació
d’agents electorals a Sud-Amèrica, si bé aquí hauríem de dir que
no sempre varen donar els resultats esperats i que les cauteles
que ja venien en els mateixos informes tal vegada tenien raó, i
també es va contractar la mateixa autora d’aquests informes.

Una rellevància molt especial ha tengut també la participació
de Miquel i Maria de la Pau Segura. El primer s’ha de dir que era
persona de la màxima confiança del president i la consellera de
Presidència, que encara avui utilitza els seus serveis. Autor de
diversos llibres sobre l’emigració, alguns d’ells pagats pel
Govern, i suposat expert en temes de l’emigració. Dic suposat
expert perquè un compareixent va dir que no en tenia ni idea.
Aquesta persona va fer una feina inicial de prospecció indicant
les actuacions que s’havien de dur a terme. La seva filla i
colAlaboradora, Maria Pau va fer el primer viatge juntament amb
el seu pare per indicació del mateix president, supervisada pel
director de Relacions Informatives. Posteriorment va fer tres
viatges més i va dur a terme una intensa tasca de tramitació
d’expedients de nacionalitat imprescindibles per aconseguir la
inscripció en el CERA, amb una colAlaboració molt estreta amb
les persones amb què havia contactat a Amèrica llatina.
Aquesta persona, que va viatjar dues vegades a Amèrica sense
cap tipus de contracte ni vinculació amb l’administració
autonòmica, va entendre que era una manera de fer mèrits dins
el seu partit estudiar les possibilitats electorals en favor del PP
a totes i cadascuna de les cases que va visitar. És realment
sorprenent que aquesta manera d’actuar pugui servir per fer
mèrits dins qualsevol partit, però sembla ser que dins el Partit
Popular de les Illes Balears això sí que és possible.

Veig que no queda molt de temps. Em voldria referir
mínimament a alguns aspectes que hi ha a la voluminosa
proposta exculpatòria i de conclusions que presenta el Partit
Popular. Per exemple quan diuen que en el seu moment ningú
no va reclamar, en el període de reclamacions entre el 26 d’abril
i el 3 de maig del 1999, ningú no va reclamar aquestes 74
inscripcions. Bé, en un exemple de cinisme que ja és redundant,
el mateix informe, i una pàgina abans, reconeix que les 74
inscripcions es produïren precisament en el període d’exposició
de llistes i reclamacions que va d’aquest mateix dia 26 al 3
d’abril. O sigui, que se’l pot acusar de qualsevol cosa, però no
es pot dir que no actuassin amb intelAligència, ja que impedien
que es poguessin fer reclamacions incorporant-les en el període
de reclamacions, precisament.

També parlen del fet que a les Illes Balears no hi ha un
augment substancial diferent de l’inscripció en el CERA en
relació a altres províncies. Hem de dir que el que ens interessa
comparar no és el conjunt de les Illes Balears, que sí que va
augmentar més que la majoria, sinó el que va augmentar a
Formentera. Així com a les Illes Balears augmenta un 80%,
Formentera augmenta un 400%, però encara anem a una cosa
més concreta: les inscripcions en període de reclamació, les 74
de Formentera, són més que la immensa majoria de les
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províncies espanyoles, moltes d’elles amb molta tradició
d’emigració que tenen inscripcions en aquest període de
reclamacions de 10, 15 persones; a Formentera en són 74.

Bé, per anar acabant, senyores i senyors diputats, sí que
voldria coincidir en una de les coses que diu el Grup
Parlamentari Popular de manera reiterada: aquesta és una
comissió molt especial i no té molts de precedents. Hi estam
d’acord; el Grup d’Esquerra Unida i Ecologista està d’acord
amb aquest plantejament. Per sort per a la democràcia no és
habitual que un parlament hagi d’investigar uns fets tan greus
comesos per persones amb altes responsabilitats de govern.
Això sí té d’excepcional aquesta comissió. 

Nosaltres, així com tots els grups de la majoria, pensàvem i
pensam que aquests fets mereixien una investigació que
pogués determinar les responsabilitats polítiques. És el que
avui portam a aquest ple. Naturalment ara queden per
determinar les possibles responsabilitats penals. Això ho
hauran de fer altres instàncies. Esperem que no hi hagi
interferències de fiscals ni jutges de partit que dificultin
aquesta feina, i al final sempre quedarà l’opinió dels ciutadans
expressada a les urnes, que és el que de veres importa. Esperem
que mai més ningú no tengui la temptació d’alterar aquest
veredicte popular.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon, en nom del Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista. El Sr. Joan Bosco Gomila, en nom del grup
del PSM-Entesa Nacionalista té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, després d’un any i mig de feina de la comissió no
permanent sobre els empadronaments irregulars a les Illes
Balears, avui podem presentar aquestes conclusions davant el
ple d’aquesta cambra i el vot particular per part del Grup
Parlamentari Popular, uns treballs que van començar gairebé al
principi d’aquesta legislatura i que van donar un tomb molt
important a partir del mes de març d’aquest any, quan es van
conèixer els informes elaborats pel senyor i la senyora Segura
i publicats en el Diari de Mallorca i en el Diari d’Eivissa, i va
ser quan es va aprofitar per fer un nou pla de treball i demanar
la compareixença en aquesta comissió de tots els implicats o
esmentats en aquests informes.

Pel PSM-Entesa Nacionalista queda clar que es van utilitzar
diners públics per crear una operació de suport, un entramat de
suport per aconseguir el vot dels balears que viuen a Sud-
Amèrica per al Partit Popular. Nosaltres creim que entra dins la
lògica dels governs voler vendre els seus èxits, però no creim
que amb doblers públics s’hagi de muntar un entramat per
assegurar aquests vots per al Partit Popular. No és el mateix
promocionar el que ha aconseguit un determinat govern, que
fer una xarxa de colAlaboradors pagats amb diners d’aquesta
comunitat autònoma per assegurar el vot del Partit Popular.

Pens que és innecessari recordar als diputats i a les
diputades la importància que té el diputat elegit a la
circumscripció de Formentera, i no és que sigui un diputat més
important, l’únic que passa és que és un diputat que costa
manco vots que els que pot costar a qualsevol altra
circumscripció i la decisió de qui serà aquest diputat -
normalment només hi ha ha dues candidatures- es fa per un
marge molt curt de vots. Per tant, 1.000 vots més del Partit
Popular a Menorca, a Mallorca o a Eivissa, poden decidir un
diputat més, però també hi ha moltes possibilitats que no el
decideixin, mentre que 100 vots a Formentera és molt possible
que facin caure el diputat al seu favor.

S’ha dubtat sobre l’autenticitat d’aquests informes i a qui
anaven dirigits, però durant la comissió els mateixos autors han
reconegut que aquests informes eren seus, malgrat que van
afirmar que no es van elevar a ningú, que no es van mostrar a
ningú, teoria aquesta mala de creure ja que amb aquests
documents relacionats, estructurats i detallats casa per casa,
amb les problemàtiques generals i la valoració personal de
l’autor, és lògic que aquest informe, com els mateixos autors el
descriuen, es fes arribar a algú, i fins i tot quan es llegeixen es
poden trobar expressions com: “Su actitud ante las elecciones
es de apoyo total a Matas y a usted”. Per tant queda clar que
a algú es va dirigir. També es diu que es volia emp rar per al vot
institucional, però deia que “el problema es que hay muy pocos
votos”. Nosaltres entenem que si era per al vot institucional, hi
ha els emigrants de les Illes Balears que hi hagi i és a aquests
que s’ha de promocionar, independentment de si són pocs o si
són molts.

És un informe que també es va dir que s’havia redactat en
el viatge preparatori de la visita del Sr. Matas a Sud-Amèrica,
que dos treballadors de la Conselleria de Presidència han
reconegut que és seu i que el van redactar, que diuen que són
notes personal, però de la lectura del document queda clar que
va dirigit a algú i a algú molt important del Govern; un informe
que malgrat que es diu que no ha vist ningú es compleix gairebé
al cent per cent: es proposa una contractació a Buenos Aires
per 1.500 pesos i que el comptable de l’IDI diu que té dificultats
per pagar, que no sap com pagar-ho, però es contracta aquesta
persona i la contracta l’IDI; es demana la millora de la casa
balear a Mendoza i aquesta casa rep una subvenció de 130.000
dòlars; a Santa Fe són els més fidels, i curiosament són els que
s’empadronen a Formentera; a San Pedro s’explica que són molt
“pessemeros”, i es produeix el relleu de la directiva del casal de
San Pedro per gent més adepta. A Montevideo s’informa i es
diu que la persona ideal per fer aquest contracte és el Sr.
Mercant, i per una sèrie de raons es contracta la seva mare;
malgrat això el Sr. Mercant a la comissió no permanent no va
tenir cap problema en reconèixer que qui actuava com si
l’haguessin contractat havia estat ell. Hi ha tantes
coincidències que resulta impossible creure que aquests
informes van ser faules. 

I quina finalitat tenien aquests informes? Nosaltres creim
que l’única finalitat era informar els superiors de la situació
electoral dels casals balears a Sud-Amèrica sobre la possibilitat
d’utilitzar-los com a instruments per aconseguir vots per al
Partit Popular, i els mateixos informes així ho especifiquen: “El
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resultado de mis gestiones de cara a conseguir la captación
del voto emigrante ha sido diverso, pero en general muy
positivo”. Aquests informes parlen de “control de los votos.
Su actitud ante las elecciones es de apoyo total a Matas. No
tan sólo no mantienen el control sobre sus posibilidades
electorales, las posibilidades electorales de Santa Fe son
realmente óptimas: la casa propicia actuaciones
perfectamente encaminadas a conseguir votos. Cinco jóvenes
están procediendo a la elaboración del censo; el vicecónsul
colabora también con presteza para inscribir a la gente en el
CERA. El voto a favor del PP está absolutamente
garantizado”. El de la Sra. Maria Pau ja ho diu al començament.
En aquest informe només es parla de la qüestió electoral,
deixant de banda els continguts de caire comercial i cultural. 

Una operació pensada des de Presidència del Govern de les
Illes Balears entre el Sr. Cardona, el Sr. Matas, la Sra. Estaràs i,
en aquest cas, també hi havia la Sra. Maria Pau, en una reunió
que es va celebrar en el Consolat de Mar i on es van prendre
notes manuscrites que els autors n’han reconegut la paternitat,
i també es va començar a parlar de la utilització de la Conselleria
d’Indústria, concretament de l’IDI, per fer les contractacions
proposades en els informes Mapau. Aquesta reunió nosaltres
pensam que és important per determinar qui hi ha darrere
aquesta operació i quin és el responsable. En lligar aquesta
reunió amb els informes i el seu grau d’execució es pot arribar
a la conclusió que s’havia dissenyat tota una trama per
aprofitar els recursos públics per aconseguir el vot dels
emigrants per al Partit Popular, i per aconseguir-ho els viatges
protocolAlaris dels governs anaven acompanyats d’una diguem-
li expedició paralAlela, que feia les investigacions i les feines per
aconseguir el vot del Partit Popular, com així es desprèn de la
lectura d’aquests informes.

El vot particular que presenta el Partit Popular nosaltres
creim que obvia de la manera que es va contractar la Sra.
Segura i presenta el que es va presentar a unes proves a
Mallorca i el mateix dia i a la mateixa hora, participava a un
viatge organitzat pel Govern a Amèrica del Sud. Aquest vot
p articular no fa cap menció a l’informe Mapau, on s’explica
detalladament els treballs que es feien per aconseguir el vot per
al Partit Popular i treu les pròpies conclusions, en lloc de fer
açò fa una càrrega contra els mitjans de comunicació que varen
publicar aquest informe. I justifica l’empadronament d’emigrats
santafecinos a Formentera per l’interès que tenien aquests
emigrants de crear una Casa del Emigrante Balear en aquella
illa.

I amb aquests arguments el Partit Popular va fer dir una
falsedat al ministre Piquer a les Corts, quan, sobre la inscripció
del cens de Formentera, va dir que aquest projecte era raó
suficient per inscriure’s a Formentera. És evident que el
ministre també s’ho va creure allò del casal del Emigrante
Balear a Formentera, perquè del que hem pogut deduir
d’aquesta Casa de l’Emigrant Balear a Formentera al llarg de les
compareixences, que a tots se’ls ha demanat i sobretot als que
han vengut de l’Argentina se’ls ha demanat a veure si en
sabien res, hem pogut veure que l’única que coneixia que es
volia fer aquesta casa era la presidenta de la Casa Balear de
Santa Fe, i ella només ho va saber després d’esclatar

l’escàndol, el mes de maig del 99, que ni abans sabia de les
intencions d’aquesta casa. Cap dels compareixents a la
comissió saben d’aquesta casa a Formentera i s’hi refereixen
d’una manera molt general, se había hablado en varias
ocasiones de fer una casa de l’emigrant balear a les Illes
Balears, però no s’especificava mai a Formentera. A una altra
compareixença, que hi havia l’interès de diverses cases per fer
aquesta casa balear aquí a les illes, però tamp oc cap dels tants
coneixia que aquest interès fos perquè es fes a Formentera. I per
tant, creim que justificar aquesta inscripció al cens a
Formentera, i sobretot a una illa que molts dels immigrants,
quan varen ser entrevistats pels mitjans de comunicació, ni tan
sols sabien de l’existència d’aquesta illa, o del poble que havien
votat fossin d’aquesta illa.

Per tant, nosaltres creim que açò de voler inscriure en el
cens de residents absents a l’illa de Formentera va ser també
per poder tombar aquest diputat cap al Partit Popular i, per tant,
aquesta trama que va marcar el Govern de les Illes Balears, no
només amb persones contractades a Amèrica del Sud, sinó
també amb importants i molts de viatges d’alts càrrecs del
Govern de les Illes als centres de les cases balears de
l’Argentina. I concretament, i no entenem per què, i es varen
donar explicacions molt vagues, del Director General de
Joventut, el Sr. Pastor, que en teoria res té a veure amb temes
d’emigrants, amb vuit mesos va anar sis vegades a l’Argentina.

Es diu també al vot particular del Partit Popular que els
informes estan manipulats, però en cap cas on es que hi ha
aquesta manipulació, ni ho diu el vot del Partit Popular ni ho
varen dir tampoc els dos autors quan varen comparèixer a la
comissió no permanent. Comprenem que el Partit Popular ho té
molt difícil per justificar tota aquesta trama de viatges, de
contractacions i d’inscripcions al cens de residents absent i
concretament a la circumscripció de Formentera, però nosaltres
creim que el que es proposa al dictamen que ve de la comissió
és el que realment va succeir i que ser un intent, per part del
Partit Popular, d’afavorir, amb diners públics, el vot dels
emigrants de l’Argentina cap al seu candidat a l’illa de
Formentera.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Joan Bosco Gomila, en nom del Grup del
PSM-Entesa Nacionalista. El Sr. Diéguez, en nom del Grup
Socialista, té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. No procede en
el presente debate entrar en cuestiones de carácter jurídico,
bien sea de tipo administrativo o de cualquier otra índoles, ya
que el objetivo de la comisión de investigación ha sido intentar
averiguar si existe una responsabilidad política en los
asombrosos sucesos electorales de Formentera. Para comenzar
concretaremos el objeto de la investigación, más allá del ropaje
formal que la rodea y más allá de las descripciones que tenemos
en los folios que componen la comisión de investigación.
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Si algo resume de forma contundente lo irregular de lo
acontecido en Formentera las pasadas elecciones es la
declaración, ante la comisión de investigación, de aquél que
resultó, en principio, beneficiario directo de la práctica totalidad
de los votos de los residentes en Argentina, el Sr. Joan Robert
Masdeu. Preguntado el Sr. Joan Robert Masdeu acerca de si
conocía alguno de aquellos votantes, manifestó textualmente:
“Ni conozco el nombre de ninguno de todos estos argentinos”;
son palabras textuales. Preguntado si fue a Argentina,
contestó: “Yo no fuí a Argentina”. Preguntado si alguien, por
su encargo, fue, o sin su encargo, a pedir el voto a aquel país,
contestó con un rotundo “no”. Preguntado por si disponía de
página web o de algún otro modo de difusión de su
candidatura, contestó que “tampoco”. I finalmente, preguntado
¿cómo fue que sin hacer campaña ni darse a conocer, ni
difundir su mensaje, etc., recibió un porcentaje de votos,
cercano al cien por cien, entre quienes, según él, no le conocían
en absoluto? Contestó, después de un preocupado silencio
que, evidentemente, no consta en las actas de la comisión de
investigación: “No conozco nada de este tema”. Este tema es
el objeto de la comisión de investigación.

Preguntados otros miembros del Partido Popular, aspecto,
a ver quién hizo o no hizo campaña, si el Sr. Joan Robert
Masdeu no se enteró; preguntado el Sr. Juan Cardona al
respecto, manifestó: “No hicimos ningún tipo de mailing desde
el Partido Popular de Eivissa y Formentera, ni de AIPF, ni
mandamos a ninguna persona para hacer campaña a
Argentina”. Preguntado el Sr. Matas acerca de si le constaba
que alguien hubiera hecho campaña en favor del Sr. Joan
Robert Masdeu, dijo: “No”. ¿Qué explicación tenía este
misterio? Un misterio con dos caras; la primera: la de
inscripción masiva en el CERA de gente sin arraigo en
Formentera por la vía de la reclamación; y la segunda cara: la
del voto, prácticamente unánime, a un candidato y a un grupo
político, AIPF, al que ni conocían ni les conocía, pero cuyo
éxito electoral podía significar también, como ya se ha dicho, el
éxito del candidato del Partido Popular, el Sr. Matas.

Pues bien, además de las declaraciones de quienes han
comparecido ante la comisión de investigación, hay tres
documentos que resultan esenciales, hay muchos más, pero
hay tres que resultan esenciales para que en este acto y ante
este Parlamento podamos acabar concluyendo que las
responsabilidades políticas de la trama están absolutamente
claras; ¿cuáles son esos tres documentos? El primero, los
informes redactados por don Miguel y doña María de la Pau
Segura; el segundo, el organigrama de la operación, redactado
de puño y letra del entonces presidente, Sr. Matas; y el tercer
documento, tomadas o suscritas por la propia María de la Pau
Segura en la reunión en la que el presidente Matas entonces
explicaba las líneas generales y la finalidad de la operación.
Esos tres documentos, los informes, el organigrama y las notas
que iba tomando la Sra. Segura, a medida que el presidente le
iba explicando la operación. Tanto los informes como las notas
de la Sra. Segura, como las notas manuscritas, están impresas
y escritas sobre papel oficial del Govern balear, y el escrito por
el Sr. Matas es un volcado de una pizarra existente en su
despacho, como ya se ha dicho.

¿Cuál es el origen de esos documentos? Los tres
documentos, los informes, el organigrama y las notas de la Sra.
Segura, estuvieron juntos en la Conselleria de Presidencia,
formando parte de un mismo asunto, de la misma carpeta;
¿quién los tenía guardados? Una simple inferencia lógica nos
permite saber quién tenía interés en conservar tales
documentos, en las reuniones en las que participan el Sr.
Matas, la Sra. Estarás y la Sra. Maria de la Pau Segura, cuanto
menos, se redactó por el Sr. Matas en la pizarra del Consolat el
documento que llamamos organigrama. ¿Quién podía tener
interés en conservar este documento? Y de ahí sacaremos lo
demás. Es evidente que quien podía tener interés en conservar
ese documento era la persona hacia la que iban dirigidas las
explicaciones, ni el Sr. Matas, ni la Sra. Estarás, sí la Sra. Maria
de la Pau Segura; y que en prueba de tal interés tomaba
anotaciones en otro documento manuscrito por ella misma y
que desarrollaba el del entonces presidente. Es decir, la Sra.
Maria de la Pau Segura es la que se llevó el organigrama, junto
con sus notas. Si a ello añadimos que aparecen juntos ambos
documentos, el manuscrito por el Sr. Matas y el manuscrito por
la Sra. Segura, es claro que quien más posiblemente se los llevó
fue la Sra. Segura, y que se los llevará a su despacho, en la
Conselleria de Presidencia, donde los archivó junto a una copia
de los informes redactados por el Sr. Segura y por ella misma,
dirigidos al Sr. Matas y a la Sra. Estarás, era todo el mismo
asunto.

Ahí finaliza lo que de turbio tiene el origen de los
documentos, que es su concepción y su contenido. Cuando
llega el momento del cambio de gobierno, el verano del 99, las
trituradoras de papel actúan en las consellerias; y tal vez por el
exceso de trabajo que éstas tenían, los tres documentos no
pasan por las trituradoras, sino que son abandonados y
depositados en la papelera con destino a la basura. Tras su
abandono, a alguien le debió llamar la atención aquella res
nullius, cosa de nadie, que si era de alguien era del Gobierno,
aquellos papeles abandonados y los rescató para la crónica
negra de estas islas. Así pues, ni hay saqueo de ordenadores
ni sustracción de documentos, todos esos documentos, más
allá de lo desacertado de su contenido, deberían haber estado
en las estanterías de un Govern que había pagado a sus
autores. Y el azar quiso que finalmente tales documentos no
acabaran donde deberían haber estado desde el primer día, o
mejor, desde el día antes al primer día.

Ya tenemos, pues, los elementos básicos en torno a los
cuales desarrolla sus trabajos la comisión de investigación, las
declaraciones de los comparecientes y los tres documentos en
cuestión. ¿Qué es lo que hacía Mapau? Hallamos a quien la
inspiró y que nos lo explique, el Sr. Miguel Segura, acudamos
a las fuentes, de Miguel Segura a Rosa Estarás: “Urge coordinar
las nuevas tareas de Mari Pau con el día a día de las relaciones
Govern-casas y ello exigirá equilibrio y colaboración, no
disponemos de mucho tiempo para ello, ya que todo está por
hacer y las dificultades que se presentarán en cada caso son
muy grandes. Y, atención, la frase para mí más importante: “Pero
la bolsa de votos emigrantes no es una utopía ni mucho
menos”. Eso es de lo que quería convencer en su informe el Sr.
Segura a la Sra. Estarás y al Sr. Mato. “No es una utopía, tenía
razón en lo que yo decía, no es una utopía, y nuestro informe
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así lo demuestra. Aunque (...) equivocada y descoordinada
sólo puede dar al traste con los objetivos marcados, etc.”

Es decir, demostrar que la bolsa de votos emigrantes no es
una utopía ni mucho menos. Actuaciones inmediatas: primera,
las contrataciones. Las nuevas tareas de María Pau, el
equilibrio y colaboración, tal y como decía en su informe,
Segura; todos los que han comparecido ante la comisión de
investigación indican que existía mucho interés en abrir
oficinas comerciales por parte del IBDI en Argentina y en
Uruguay, un gran interés, era una cosa muy positiva, etc. Era
un proyecto importantísimo, pero, paradoja, curiosamente, a la
hora de preguntar quién fue el promotor de las contrataciones
de la Sra. Segura, del Sr. Mas y de la señora madre del Sr.
Mercant, la Sra. Sapriza, quien fue el encargado de poner en
marcha tan interesante proyecto, que todo el mundo decía qué
interesante, nadie lo sabe. Lo cual resulta contradictorio, si era
un gran proyecto buscado, predeterminado, hay que abrir
casas comerciales, ¿quién era el impulsor del mismo? Nadie
quiere saber nada, ¿no resulta contradictorio?

Primer contrato, la Sra. María de la Pau Segura. Desde
Presidencia se remite un fax con el currículum de la Sra. Segura,
con anterioridad a que se fijen los requisitos de los aspirantes
a su predeterminado puesto, al que se le añade, como requisito
específico, se valorarán conocimientos de ruso. El 28 de mayo
del 98, la comisión de selección elimina a todos los restantes
aspirantes de la plaza, por no tener conocimientos de ruso; no
es que fuera un requisito obligado para poderse presentar, sino
que era un requisito que se tenía que valorar. Pues bien, se
eliminó a todos los demás, se contrata a la Sra. Segura, pese a
no constar, porque no consta, que tuviera conocimientos de
ruso, cosa que además la comisión tuvo oportunidad de
comprobar. ¿Quién propuso su contratación? Vamos a ver, se
le pregunta a ella, contesta: “Propuso mi contratación el Sr.
Mato”. Se le pregunta al Sr. Mato: “No tenía ni idea de la
presencia de la Sra. Segura en Presidencia”. Se le pregunta al
Gerente del IBDI: “O el director general o el conseller, el Sr.
Fortuny es el que llevaba personalmente el tema de personal”,
palabras textuales. Se le pregunta al Sr. Fortuny: no lo sabe, e
ignora incluso quien sugirió el conocimiento de ruso como
requisito; nadie tenía interés en colgarse la medalla de aquel
gran proyecto de emisiones comerciales en ultramar.

Se contrata a Antoni Mas. ¿De dónde sale la
recomendación? La única que consta a la comisión de
investigación es que se detalla en el informe del Sr. Segura a
Rosa Estarás: “Sin duda tiene capacidad para mover el voto
emigrante de Buenos Aires y parte de esta inmensa provincia”.
Contrapartida: creación de una oficina comercial ubicada en
Buenos Aires para la promoción de relaciones empresariales
con Baleares. Dicho Sr. Mas reconocía, además, en la comisión
que efectivamente esto era así, que disponía de un listado de
los socios de la casa balear, aproximadamente 600 familias; que
si se considera que cada familia tiene como media dos votos,
pues nos coincide más o menos bastante con el contenido del
informe del Sr. Segura, que decía: “Antoni Mas asegura tener
1.200 votantes localizados. De hecho me enseñó un listado con
nombres y apellidos, de unos 800 descendientes con derecho

a voto”. La recomendación sabemos dónde está, ¿quien lo
contrata? Ahora lo veremos.

La señora madre del Sr. Mercant; ¿de dónde sale la
recomendación para contratar a la Sra. Sapriza? Informe a la Sra.
Estarás: “El muchacho es un abogado de gran preparación que
podría convertirse en nuestro enlace. Su padre fue el más
receptivo a una eventual colaboración”. Informe al Sr. Mato:
“Quizás fuera él la persona ideal para ser nuestro contacto
político en Montevideo, creo que es el más adecuado”. ¿Quién
se encarga de que esas contrataciones se hagan efectivas? Se
le pregunta al gerente del IBDI, y dice: “Ni me enteré de la
contratación de Mas y Mercant”. Se le pregunta al Sr. Juan
Cardona: “No, porque no los conocía”. Se pregunta al Sr.
Fortuny: tampoco sabe. Preguntémosles al Sr. Mas y al Sr.
Mercant; se pregunta al Sr. Mas: “Me llaman para contratarme,
pero no sé de quién es la iniciativa”. Una vez más, la gran
misión comercial, nadie sabe cómo de pronto aparece la
propuesta de contrato, nadie lo ha propuesto. Y de pronto, un
funcionario de aquí de Baleares, se pone en contacto con el Sr.
Mas a contratarle, sin que nadie se lo diga ni que nadie le
informe. Si se pregunta al Sr. Mercant: “Se pusieron en contacto
conmigo personas de la Conselleria de Comercio. Una persona
de la Conselleria de Comercio me planteó la oportunidad”.
Bueno, una persona de la Conselleria de Comercio le plantea a
un señor que está en Uruguay la oportunidad de trabajar con
Baleares, se acordará quien era; ya no digo el nombre, porque
el nombre a veces es difícil cuando a uno le presentan varias
personas saber quien es. Pero ¿sabe si era hombre o mujer? No.
¿Joven, mayor, viejo? No. Fue un ectoplasma, fue un
ectoplasma, o sea, le proponen al Sr. Mercant contratarlo por
aquí y no sabe, ni tiene idea con quien habló, no digo ya con
quien, con que nombres y con que apellidos, sino con que tipo
cuanto menos de persona; ectoplasma.

Por un lado, se sostiene que esas contrataciones fueron
parte, como ya he dicho más de una vez, de un gran proyecto
de expansión de los productos de Baleares en ultramar y sin
embargo nadie quiere asumir ese mérito. Esa red, utilizo la
palabra red porque es la misma que utilizó el presidente del
Govern, el Sr. Matas, hablaba de la red de corresponsables; a
esa red se añade la Sra. Paulina Riera. También estaba
recomendada; el informe de la Sra. María Pau Segura a Rosa
Estarás dice: “La buena organización de la Casa Balear,
presidida por Paulina, propicia unas actuaciones perfectamente
encaminadas a conseguir votos”. Efectivamente. El Sr. Segura
explica: “Que no hace falta contratarla como a los demás, -
efectivamente, no se la contrató- y dice, textualmente,
refiriéndose a Paulina: ellos, dice, -Paulina- que ellos no
pretenden vender nada, sino ofrecer una justificación al Govern
de sus gastos e inversiones en la casa”. Es astuto el Sr. Segura,
y dice: “No sé qué pensar, creo que tiene un as en la manga”.
En noviembre del 98 se concedió el premio Ramón Llull al padre
de la Sra. Paulina Riera y en la crónica de la revista La Niña de
tus Ojos se destacaba la gran labor censal del agraciado.

Tenemos las contrataciones, pasemos a la segunda fase
dicha en el informe del Sr. Segura: convertir la utopía del voto
del emigrante en realidad. Cuando ya se habían cumplido los
primeros puntos del manuscrito del entonces presidente, Sr.
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Matas, se tiene contratada a María Pau Segura, en la esquina
superior izquierda del documento pone: María Pau y Foment
Industrial, en el margen izquierdo; se ha hecho también la
prospección en las casas de Baleares justificada por los
informes de los Segura, apartado 1 del documento; se dispone
de la red de corresponsales, apartado 2 del documento; se pasa
al apartado 3 y al apartado 4 del mismo organigrama: las
relaciones con el CERA, por un lado, y ante la actuación de la
red para inscribir los inmigrantes en el CERA, y por otro lado,
mediante la actuación personal del Sr. Matas ante el Sr.
Montoro, removiendo obstáculos administrativos, etc. A partir
de ahí, se lleva a cabo una febril labor que propiciará la
inscripción en el CERA del mayor número de votantes posible,
disponiéndolo con todos los mecanismos. Desde Baleares,
mediante el apoyo al Sr. Segura y a sus colaboradores, algunos
que no hemos conseguido saber quienes eran, un tal (...), una
tal Mercedes que estaban por el Consolat del Mar; desde las
casas, mediante la actuación de la red de corresp onsales. Se
nos ha leído antes aquí, que se decía: “En estos momentos
cinco jóvenes pertenecientes a la entidad están procediendo a
la elaboración del censo”; desde el viceconsulado y desde el
consulado, decía el Sr. Segura: “(...) prudentemente con el
cónsul, que nos ofrece su colaboración. El Viceconsulado
colabora también con presteza para inscribir la gente en el
CERA”. Y cuando alguno se ponía tonto, como el caso de
Córdoba: “Vamos a visitar al cónsul, allí me presentará a un tal
Andreu, que es el funcionario que nos pueda ayudar en todos
los trámites. De paso, el tema Mari Pau por lo que respecta a
Mendoza, hemos encontrado el camino. Y cuando el cónsul
puso pegas en recibirnos, Fernando les cantó las cuarenta”.  Y
ahí hay que añadir los continuos viajes de la misma Sra. Mari
Pau y de los otros altos cargos del Govern.

¿Se buscó el voto institucional? Le preguntamos a un gran
especialista, al Sr. Mató: ¿Tiene alguna constancia de que se
promueva el voto institucional? Contestó taxativamente:
“Ninguna constancia”. Ninguna constancia de promoción del
voto institucional. En toda la documentación que se solicitó al
Govern no aparece la menor constancia de que existiera
ninguna campaña dedicada a promover el voto institucional
entre los inmigrantes. Nadie de los que ha comparecido ha
reconocido estar contratado para el fomento del voto, otra cosa
es lo que hicieran. El Sr. Mas y el Sr. Mercant aseguran haber
sido contratados para emitir informes y no para fomento del
voto institucional. La Sra. Segura sostiene que sus
ocupaciones eran de carácter comercial y de relaciones
institucionales pero no de fomento del voto.

Hubo manipulación de sufragios. No ha podido esta
comisión tener ante sí a los ciudadanos afectados por la trama,
pero sí acceso a lo que ha trascendido de sus declaraciones:
Antonia Omar, (...) Alonso: “Vinieron unos chicos de acento
balear a asesorarnos, nos aconsejaron que votáramos al Partido
Popular, de cómo se llama ese hombre, sí, de Jaume Matas, y
nos decían que ellos mismos metían el voto en el correo”.
Francisco Veny: “Vinieron de la Casa Balear y me prometieron
que conseguiría una pensión si votaba al Partido Popular,
porque había que lograr que Aznar gobernara también en
Mallorca. Ellos se encargaron de los sobres y de todo”. María
Nadal, cuya madre había fallecido en el 95 y se inscribió por

primera vez en el 99: “Yo tenía aquí el sobre con el nombre de
mamá, el señor se llevó la boleta del PP y me dijo que así la
podría dar de baja”. Y como, con más claridad, todavía contaba
un emigrante: “Les aconsejan votar por candidatos del PP”. Y
lo más insólito: “Serán empadronados en el padrón de la isla de
Formentera, no importando de qué lugar de Baleares o España
pertenezcan”.

¿Hubo manipulación en las inscripciones en Formentera? La
caligrafía de las solicitudes de 74 personas censadas en
Formentera correspondía, como máximo, a dos personas
distintas. No teniendo ningún sentido ni explicación que
ampare el fervor formenterense surgido en Argentina, entre
otras cosas, porque el fervor no surgió de Argentina, sino de
Presidencia y Conselleria de Presidencia. La justificación acerca
del proyecto de la casa en Formentera es insostenible, ni un
solo funcionario de los que han citado América dijo tener la
menor noticia al respecto. Y resultaría descabellado pensar que
quien carece de medios para mantener abierto un casal balear en
América tuviera propósito de comprar un inmueble ni más ni
menos que en Formentera.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, vagi acabant.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Conclusión, porque veo que el tiempo se me acaba; de
forma preordenada y consciente se tramó un plan cuyo fin era
falsear el sistema electoral, queriendo alterar la voluntad de
nuestros ciudadanos. Pero hay algo, tal vez peor que eso, se ha
jugado con los sentimientos de gente emocionalmente débil
ante el recuerdo de su origen, y eso es, quizás, lo peor de todo.
Si para algo ha de servir esta comisión de investigación es para
que jamás vuelva a suceder algo parecido.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez, en nom del Grup Socialista.
Qualque torn en contra del dictamen? Sr. Jaén Palacios, en nom
del Grup Popular.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. El artículo 51
del Reglamento de esta cámara, de este título que hay aquí, que
también está en la Constitución, porque he oído por ahí alguna
voz que hacía referencia a la Constitución, y el Estatuto de
Autonomía dice cómo se crean las comisiones de investigación,
dicen cómo funcionan y dicen qué tienen que hacer. La
comisión nos ha presentado hoy sus conclusiones y nosotros
hemos presentado un voto particular, muy extenso, por cierto.
Yo intervengo, como es natural, en defensa de ese voto
particular, porque no compartimos las conclusiones, ya no digo
todo el contenido de ese llamado dictamen o informe que
ustedes elaboran y paso a defenderlo, y lo hago con el
convencimiento de que defiendo la verdad, lo hago con ese
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convencimiento, con el convencimiento absoluto de que yo
defiendo la verdad. Esa verdad que deben conocer los
ciudadanos de aquí, de estas islas, y también los que están
fuera de las islas, especialmente aquéllos que residen en
Argentina, en Uruguay, en Santo Domingo, en Puerto Rico,
donde hay casas de Baleares. Y es preciso que conozcan la
verdad, un desideratum, porque la verdad más que nunca hoy
es precisa conocerla, sobre todo cuando durante tanto tiempo,
dos años, más de dos años, durante tanto tiempo se ha hablado
tan mal, acusando al Partido Popular en este caso; y se han
dicho cosas tan gravísimas.

Intervengo también, no sólo en defensa de ese voto
particular, como es natural, sino también del voto inmigrante;
que aquí han dicho, cada uno de los actores que se han
repartido el informe, pues todos han dicho lo suyo porque
todos han hablado a ese particular. Y tengo que decir que ese
voto emigrante que tanto se ha criticado, porque eran cuatro
“marcians”, en expresiones del Sr. Grosske, por ejemplo,
conductas xenófobas clarísimas; ese voto emigrante se emitió
de forma libre, completamente libre, y se ha cuestionado que
fuera un voto directo y secreto.

Intervengo, como no puede ser de otra manera, en defensa
de la honorabilidad del Partido Popular, también en defensa de
la honorabilidad de sus dirigentes, que durante todo ese
tiempo, más de dos años y lo que queda, más de dos años, han
sido sometidos a una persecución sin precedentes. Se han
imputado delitos y se ha hecho un juicio paralelo sin respetar
los derechos fundamentales, entre ellos, la presunción de
inocencia. Eso es una realidad, no me invento absolutamente
nada. Ustedes presentan un informe que es un conjunto de
retazos, retazos, partes más o menos inconexas que ustedes
han ido haciendo; y sobre él, aparte de que hay formalmente
algunas cuestiones que yo ya expuse en la comisión, que me
parecen (...) que resulte no se han resuelto, es un informe que
contiene muchas deficiencias, muchas inexactitudes, muchos
errores conceptuales, olvidos intencionados y, desde luego,
conclusiones disparatadas, ya me referiré a alguna de ellas. Y
a eso parece, además, que es clarísimo que estas conclusiones
tienen una intención clara, urdidas desde otra trama que es la
trama que ustedes han montado para llegar a esas
conclusiones.

Hoy este Parlamento va a aprobar, porque así parece ser, a
pesar de que Unió Mallorquina sigue silente, como siempre, no
ha participado en la comisión ni ha dicho nada al respecto,
parece digo, que este Parlamento va a aprobar estas
conclusiones. Pero eso no es otra cosa que una verdad oficial,
la verdad del Parlamento que no se corresponde en absoluto
con la verdad objetiva, con la verdad real. Acto seguido,
podríamos votar aquí, por ejemplo, podríamos votar aquí en el
Parlamento, pues que la isla de Menorca está situada en
Canarias, y se podría aprobar también, si algunos deciden votar
eso, pero eso no tiene ninguna realidad, no es ninguna
realidad. Más o menos, hombre, hacemos un poco de caricatura
con las cosas para que la exageración se vea, después me
referiré a las exageraciones, para que vean que las cosas, en fin,
cuando se exageran pasa eso. Eso era propio de lo retórico, yo
después entraré.

Ustedes han tenido, durante todo este tiempo, un deseo
obsesivo, obsesivo; bueno, si aquí hacemos una frecuencia en
el recuento de cuál ha sido la palabra que más se ha citado y la
persona que más se ha citado, pues está clarísimo: el Sr. Matas
ha sido el más citado, continuamente en estos plenos, en otros,
ustedes lo hacen. Y han seguido un procedimiento, además,
inquisitorial. Esto yo creo que es también bastante evidente. No
han tenido ni la delicadeza, ni la prudencia de esperar a que la
comisión acabase sus trabajos, elaborase las conclusiones o a
que las instancias jurisdiccionales fallasen sobre un caso que
está en los tribunales, y antes de que todo eso ocurriera vienen
diciendo una y otra vez que aquí tiene que dimitir fulano, tiene
que dimitir zutano y que hay que hay responsabilidades
políticas; ustedes no han esperado ni tan siquiera a que la
comisión acabara sus trabajos. Durante su funcionamiento de
la comisión y cuando todavía hay una causa judicial abierta
amenazan con rueda de prensa de que presentarán una querella
al Supremo; eso es todo un disparate, pero, además, eso es una
auténtica vergüenza, porque ustedes no respetan el Poder
Judicial. Y no me extraña, con respecto a los demás, pero el
Partido Socialista no lo puede respetar porque es capaz de
manifestarse ante una presión, defendiendo a los convictos que
han sido condenados en grandes manifestaciones (...) Por
tanto, no me extraña que el Partido Socialista haga estas
maniobras.

Ésta ha sido una comisión sectaria, sectaria, sectaria en su
creación, sectaria en su funcionamiento y sectaria en sus
conclusiones, no puede haber más sectarismos. Ha sido una
especie de una nueva inquisición que ha perseguido
implacablemente al Partido Popular y que ha perseguido
implacablemente a dirigentes significados del Partido Popular.
Y es algo inaudito, no se encuentra en ningún parlamento una
comisión de investigación que se dedique a investigar el
pasado, a un gobierno que ya dejó de serlo para exigirle que
responda políticamente. Los yerros de un ejecutivo, cuando los
hay, porque los hay, cuando ese ejecutivo o sus consejeros
han dejado de tener responsabilidad política, sólo son exigibles
ante los tribunales. Y eso, que es un principio democrático
elemental, ustedes lo han olvidado de forma intencionada.

¿Se imaginan ustedes si el Partido Popular, de esta forma de
perversidad poliforme, hubiese aplicado este método en las
Cortes Generales, en ambas cámaras, donde tiene mayoría
absoluta? ¿Se imaginan ustedes si el Partido Popular hubiese
hecho esto en el Senado o en el Congreso, cuáles serían las
conclusiones sobre el AVE, sobre Filesa, sobre los fondos
reservados? Y un procedimiento, es un procedimiento,
dispongo de mayoría absoluta y pervierto el instrumento
parlamentario más mordaz para investigar a un ejecutivo, que es
una comisión de investigación, pero no para investigar a la
oposición. Eso es lo nunca visto.

Eso es un mal precedente, porque las reglas del juego se
han invertido. Eso es lo que nos dice cuál es el talante de la
mayoría que aquí hay en el Parlamento apoyando al Gobierno,
y eso nosotros debemos reprobarlo, debemos dejar constancia,
debemos, queremos reprobarlo, porque eso nos puede volver
a pasar aquí otra vez, si ustedes investigan ejecutivos pasados
en lugar de acudir a los tribunales que es lo que hay que hacer.
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El Parlamento no investiga a ejecutivos del pasado ni a
diputados del pasado, eso no lo hace el Parlamento.

Por tanto, esa conducta indebida, de emplear de forma
torticera e inadecuada una comisión de investigación, es algo
intolerable, me reservo otros calificativos para mejor ocasión
que creo que podríamos hacer.

De sectarismo he hablado en la comisión. Este sectarismo
alcanza cotas mayúsculas cuando se dice que el Partido
Popular ha mantenido, durante la comisión, una actitud
obstruccionista. Hemos sido obstruccionistas porque hemos
exigido que se investigara Muro y Santa Margalida, y con eso
queríamos demorar los trabajos de la comisión. Pero no son
muchos casos, como se dice en su informe, son dos casos,
Muro y Santa Margalida, que están en los juzgados y que
ustedes no han querido entrar. Yo espero que me expliquen
eso, que me expliquen eso; pero yo ya le avanzo porqué no lo
han hecho, porque esas cosas no afectan al Partido Popular, ni
en Muro ni en Santa Margalida no afectan al Partido Popular.
Después le voy a leer -porque yo he leído muchísimo-, después
les puedo leer algunas cosas de detalle de Muro y de Santa
Margalida. 

Y el colmo ya es cuando la comisión hace la vista gorda
ante el caso de Calvià, prohibido tocar, el caso Maquiavelo
queda ahí. Y ya con el caso de los cuñados en Menorca, en es
Migjorn Gran. Por cierto, que haremos una regla de tres a ver
dónde se presentaron más reclamaciones en el período de
reclamaciones del censo, porque creo que se presentaron en es
Mercadal, haremos una comparación entre 900 vecinos y 6.000,
a ver el porcentaje como sale, porque hay que estar a todo, creo
que era el Sr. Ramon el que hacía referencia a eso. Eso es
(...)  mayúsculo, no entrar en esas cuestiones cuando le afectan
a uno y sí cuando afectan a los demás, investigarlas.

Señoras y señores diputados, aquí hemos tenido una
comisión viciada, una comisión viciada en origen que ha
actuado con interés claramente partidista, y lo ha hecho por
revancha política, por revancha política al Partido Popular, hay
que hacerle una revancha política, y su único fin, como antes
he dicho, era la acción inspectiva contra la oposición, que está
muy bien, vamos a investigar a la oposición.

Y ya para colmo, la duración de los trabajos, récord, récord,
Sr. Presidente, yo no sé el tiempo (...) 40 minutos, 40 no, casi 60
minutos que han hecho los demás, y yo no sé el tiempo cómo
está, veo que ya se me enciende, le rogaría que me diese un
poco ..., si es posible, vamos.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jaén Palacios, vostè coneix el Reglament perfectament ...

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Conozco el Reglamento, pero claro, ...

EL SR. PRESIDENT:

I els marges de flexibilitat d'aquesta presidència, que hi són,
però no són massa grossos.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias.

Récord -digo- en la duración de los trabajos, dos años,
porque de aquí a unos días hace dos años que se creó esta
comisión, dos años. No hay ningún parlamento que haya
aguantado una comisión de investigación dos años, dos años.
Eso también es una cuestión que queda en evidencia porque se
prorrogaban los trabajos de la comisión.

En diez minutos yo no puedo resumir, ya no en diez
minutos, vamos, en lo poco que me queda, las conclusiones de
la comisión, pero sí algunas cuestiones a las que debo referirme.
La primera, la de la nacionalidad, se ha llegado a decir en
comisión que la Sra. Segura hacía los certificados literales de
nacimiento. Eso consta en las actas, lo he consultado porque se
lo echaba en cara a ustedes. Resulta que esa labor, de tramitar
partidas de nacimiento a petición de los interesados, que es una
obligación de la administración, se sigue haciendo, se sigue
haciendo, así se ha reconocido en la comisión, más de un
centenar se habían remitido en esta época en que ustedes
gobiernan. ¿Me quieren explicar por qué eso es censurable, era
censurable antes y ahora no lo es?

Ya el colmo es la Operación Añoranza, que ahora llama
Operación Retorno, con alguna variante, la foto del presidente
con los emigrantes, y que ustedes en su informe critiquen que
con dinero público se paguen estos viajes, y encima lo digan
aquí, pero ¿es que ustedes lo pagan de su bolsillo ahora?,
¿ustedes les pagan los billetes y la estancia a los emigrantes
que vienen de su bolsillo?, ¿cómo son capaces de criticar una
operación de esta naturaleza porque antes se pagaba con
dinero público?, si ahora se sigue pagando igual, de la misma
manera.

Está claro que el incremento del CERA es significativo, en
todos los sitios. Un gobierno in articulo mortis, el gobierno
socialista, reguló esto, un decreto y una orden ministerial, in
articulo mortis, algo debía buscar, porque algo que está in
articulo mortis, ya me dirá, a punto de enterrar, que acabó en
abril, y en mayo, en mayó, qué tiene que ir a regular esto, un
decreto y una orden ministerial, casi nada. Eso se critica, pero
¿por qué no critican el CERA de Andalucía y el CERA de
Extremadura, donde el PSOE alcanza, en alguna circunscripción,
el 80% de los votos? O sea que aquí sólo pueden sacar a los
demás, nosotros no, no podemos sacar esos porcentajes, el
PSOE sí, el PSOE, sí.

Yo tengo una explicación para eso que la doy en el informe,
que es muy amplia, u ahí la pueden leer de forma detenida, pero
hay otra cosa y es que cuando uno baja de votos, como
ustedes eso no lo acaban de asimilar, hacen lo que sea con tal
de mantenerse.
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Contratos del IBDI, existieron, qué voy a entrar en detalle,
lo digo en el informe, y todos cumplieron con la labor para la
cual fueron contratados, efectivamente que sí, y hay
constancia de los informes. En la comisión ha quedado claro,
hay constancia de los informes, incluso protocolizados ante
notario, esos informes. Ahora resulta que esos informes han
desaparecido, hombre, el Gobierno debiera explicar cómo lo ha
hecho, pero sobre todo por qué, por qué lo ha hecho.

Y ya el colmo es el tema de los fallecidos, aquí vemos que
hay algún vivo, el Sr. Ferrer, no está fallecido, afortunadamente,
y resulta que ustedes nos echan la culpa de los fallecidos.
Diecisiete hemos encontrado en Baleares, fallecidos, ¿saben
ustedes cuántos se inscribieron en la época del PSOE?, doce,
doce, incluidos los tres de Formentera, en la época del PSOE,
ni el Sr. Matas era el presidente de esa comunidad, ni la Sra.
Segura trabajaba todavía para inscribir difuntos para que
votaran al PP, porque claro, primero hay que demostrar que
esos difuntos han votado, que es difícil, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jaén Palacios, vagi acabant.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Lo lamento mucho, pero acabo. 

Pero resulta que ustedes además de saber que votaron, que
es harto difícil de comprobar, dicen que votaron al PP, sí, sí,
dicen que los difuntos votaron al PP, bueno, eso yo ya no lo
entiendo, miraré de explicarlo si ustedes tienen poderes
paranormales que los demás mortales no tenemos, porque esos
poderes paranormales seguramente les dan para vislumbrar que
esos difuntos votaron al PP. Nosotros, reconozco que esos
poderes paranormales, parapsicológicos, de magia negra, si
quieren, no los tenemos y, por tanto no podemos decir que los
difuntos con un voto secreto, votaron al PP.

Se ha acusado de grandes delitos, delitos electorales, se ha
acusado al Partido Popular, como digo, de censar a difuntos
para que le votasen, es un delito gravísimo, gravísimo, pero
también es gravísima la calumnia, y se calumnia cuando se
atribuyen a alguien delitos de esta manera, como ustedes lo
hacen, de forma falsa.

El CERA de Formentera y de verdad muchas otras
cuestiones, a ellas debiera referirme, pero el tiempo y, desde
luego, atendiendo al requerimiento de la Presidencia, porque no
p uede ser de otra manera, lo hago lamentándolo mucho, está
claro lo que fue. Se inscribieron 74 personas de la provincia
argentina de Santa Fe, se inscribieron porque podían hacerlo,
el gobierno del PSOE in articulo mortis lo permitía en su
reglamentación, y votaron libremente, nadie les coaccionó,
nadie les ofreció dádivas ni recompensas, lo hicieron de forma
total y absolutamente libre, y, por tanto, ¿dónde está el delicto
electoral?

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Aplaudiments i renous diversos a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén Palacios en nom del Grup Popular.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Eberhard
Grosske i Fiol):

Sr. President, m'agradaria demanar la paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller de Treball, perquè em demana la paraula?

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Eberhard
Grosske i Fiol):

Perquè he estat alAludit pel Sr. Jaén i Palacios, que m'ha
insultat.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller de Treball, no ha estat alAludit pel Sr. Jaén
Palacios, ha estat mencionat pel Sr. Jaén Palacios.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Eberhard
Grosske i Fiol):

He estat insultat pel Sr. Jaén Palacios ...

(Remor de veus)

... m'ha dit xenòfob, i jo crec que el Reglament segur que té
algun article que vostè coneixerà millor que no jo, ja sigui per
alAlusions o per qüestió incidental que permetrà que un membre
d'aquesta cambra no sigui caracteritzat de xenòfob, així com de
passada, en un debat que no té res a veure amb aquesta
qüestió, sense tenir l'oportunitat de ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Grosske, la Presidència no li concedeix la paraula per
alAlusions i no ha estat alAludit com a conseller del Govern ni hi
ha torn d'intervenció per part del Govern.

En torn de rèplica, Sr. Ferrer, del Grup Mixt, Coordinadora
d'Organitzacions Progressistes de Formentera.

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, president. La veritat és que dóna gust veure'ls picar
de mans, se'ls veu molt contents, el que sí és ver, Sr. Jaén
Palacios, vostè ho ha defensat, i bé, fa el seu paper, a vostè li
han picat de mans, a d'altres, als culpables els han fet ministres,
els han fet diputats, secretaris generals, els han fet més coses
que a vostè, ho lament, perquè segurament vostè faria més bon
paper que els que en realitat són els culpables d'aquesta trama.
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En castellà diuen que es de bien nacidos ser agradecidos,
vostè ho fa bé, fa el seu paper, jo ho entenc, el que passa és
que no ha aconseguit explicar el que feren de veritat, per què
ho feren. Ha contat una trama molt tramada, valgui la
redundància, però no ha convençut ningú.

La revenja política, Sr. Jaén, li aplicaren els votants enviant-
los a l'oposició, aquest parlament no fa revenges polítiques, el
Parlament representa la sobirania popular, però no fa revenges,
intenta aclarir coses i investigar la veritat, si ja ho haguessin
fet, no hi hagués hagut res per investigar, i, de fet, algun no és
diputat, perquè vostès l'enviaren a una altra banda, fins i tot a
algun el feren aforat, però no digui que feim revenges
polítiques, no en feim. No ho haguessin fet, no donin la culpa
a qui ho investigam, la culpa, en tot cas, serà de qui ho feren,
no nostra.

I poders paranormals no en tenim, tenim vergonya, poders
paranormals, no en tenim, vostès el que no tenen és vergony a,
que és molt diferent.

(Remor de veus)

Quan el juny de l'any 1999 es va saber tot l'escàndol dels
vots argentins, el Partit Popular va dir que tot això era un
invent, ho vam veure a la premsa, ho van dir moltíssimes
vegades ...

(Remor de veus)

Sí, en això té tota la raó. Quan creàrem la comissió
d'investigació, l'octubre del mateix any, vostès van dir que tot
era una comèdia i que no hi havia res a investigar, com a
resultat d'això se n'anaren de la comissió; el març del 2001
apareixen els informes Mapau, tornen a la comissió, després ja
tot és una trama ideada per la COP, pel pacte i pel Govern. Quan
Miquel i Maria de la Pau Segura reconeixen ser autors dels
informes, llavors tot es complica, la comissió és una farsa, els
compareixents uns renegats, la presidenta de la comissió,
parcial, existeix una campanya mediàtica, apareix el (...), el Sr.
Juan Cardona ha arribat a parlar d'una conspiració dels
denunciants. Això és el món al revés, jo vaig arribar a pensar
que estaven confabulats fins i tot els uixers de la comissió,
segons el que deien vostès.

Per cert, és més que evident que els càrrecs del Partit
Popular manegen els censos amb alegria i una certa felicitat o
facilitat, però vagin en compte perquè donar dades
confidencials és molt lleig, a part d'altres coses, i els secretaris
de les institucions, malgrat que siguin de vostès, no les
institucions, els secretaris, tenen l'obligació de custodiar-los
amb lleialtat.

Senyores i senyors, comença a fer l'efecte que més que
davant un partit ens trobam davant d'una banda, i en aquest
cas, d'una banda organitzada. Doncs mirin, no es posin
nerviosos, a aquestes alçades supòs que no només saben els
meus domicilis anteriors, sinó sobretot que no tenc res,
absolutament res, per ocultar. Em sap greu i em pregunt si molts
de vostès poden dir el mateix, però em sembla que no.

En fi, el que sí que és cert és que en tot aquest assumpte, el
Partit Popular ha adoptat una estranya actitud i, si em permeten
un símil jurídic, si això fos un jutjat, que no ho és, és com si de
sobte l'acusat començàs a increpar el fiscal, bé, el fiscal, el jutge,
els testimonis i l'oficial que obre la porta.

El ministre Rato, a Madrid, digué que ell acataria el que
digués la comissió de Gescartera, i s'ho aplicaria a ell mateix.
Vostès, aquí, s'han dedicat a negar-ho tot i a donar explicacions
d'infant agafat en falta, tot menys acceptar la culpabilitat. El que
no han fet vostès aquí, i continuu amb el símil jurídic, era l'únic
que poden fer els partits seriosos, que és lliurar els culpables,
com era que deia el Sr. Aznar, "caigui qui caigui".

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer en nom de la Coordinació
d'Organitzacions Progressistes de Formentera, Grup Mixt. Sr.
Ramon, en nom del Grup d'Esquerra Unida i Ecologista. Té la
paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Jaén Palacios, chapeau,
chapeau, vostè ha tengut el mode de sortir aquí a defensar, això
diu que és la veritat oficial, i vostè diu el que creu que realment
és la veritat. Home, fa falta valor per sortir aquí i donar les no
explicacions que ha donat vostè i la crítica a aquesta comissió
per qüestions més o menys anecdòtiques, formals,
reglamentàries o pel llarg temps que ha passat en aquesta
comissió, oblidant per què ha passat tant de temps. Perquè
totes les administracions dependents del Govern central
boicotejaren, no facilitaren la feina d'aquesta comissió, i va ser
impossible que hi hagués tota una sèrie de compareixences i de
documentació que eren necessàries. Tan promp te com s'ha
solAlicitat la compareixença de persones que tenien l'obligació
de venir a aquest parlament, la feina s'ha fet amb bastant
agilitat, però abans vàrem estar absolutament boicotejats. Això
ja els va bé, amb el seu vot particular defensen, i n'estan
orgullosos, que aquí no compareguin i que aquest parlament no
pugui investigar coses que afecten absolutament el
funcionament de les institucions d'aquesta comunitat
autònoma, però que és competència d'altres administracions i,
per tant, no han de venir aquí. 

A vostès, que actuen com a procònsols del govern Aznar
i que no tenen cap respecte per a aquesta autonomia, ja els va
bé, però en els que confiam ...

(Aldarull a la sala)

...en l'Estatut d'Autonomia i volem autogovern, pensam que
aquest parlament també hauria de poder rebre testimonis i
compareixences de persones que si més o no són censades i
voten aquí, a les Illes Balears. Però això no va ser possible, i
vostès, encantats de la vida, perquè ja els va bé aquesta
qüestió.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 75 / 13 de novembre del 2001 3291

 

Miri, dues o tres coses només, perquè ja no hi ha molt de
temps. Operació Enyorança, encara es fa, però amb un altre
nom.

(Rialles)

Diu vostè. Sí, senyor, encara es fa però amb un altre nom.
No, mirin, no es fa amb un altre nom, només, es fa sense
condicionar el vot d'aquestes persones ...

(Aldarull a la sala)

..., de les 74, 18 havien vengut aquí, nou membres d'una sola
família viatjaren a Eivissa, per cert originaris d'Eivissa, no de
Formentera, censats entre 74, petites diferències, no només de
nom. Es permet que emigrants retornin a les Illes, però no se'ls
condiciona el vot. Perquè, per favor, no se'm facin defensors
del vot dels emigrants i condemnin tant aquest decret in
articulo mortis que va fer un govern socialista, que vostès no
l'han canviat, per tant, ja els va bé, varen ser altres governs que
facilitaren el vots dels emigrants, el que fan vostès és
manipular-los, condicionar-los, enganyar-los, dir-los que si
volen conservar o obtenir determinades ajudes, han de votar
determinat partit, però si està declarat, és la premsa, és a la
comissió rogatòria, és per tot, això és el que feien vostès. Això
és el que feren vostès.

(Remor de veus)

I, sincerament, jo pensava que encara tendrien un mínim de
vergonya i donarien alguna explicació, alguna explicació,
alguns de vostès, des del ministre Matas al Sr. Juan Cardona,
varen dir que això dels 74 s'hauria hagut d'investigar, cap, en
tot aquest temps, cap, ni una sola explicació mai, qui va ordenar
les contractacions?, ho hem demanat a la comissió, una i una
altra vegada, a uns i a altres, el Sr. Diéguez -ha sortit ara-, per
què no expliquen aquestes coses? Tenien una última
oportunitat de donar explicacions, no, autojustificació, molt de
valor, li ho reconec, Sr. Jaén Palacios, molt de valor, però,
sincerament, molt poca vergonya a aquest Grup Parlamentari
Popular.

Gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon en nom del Grup d'Esquerra Unida i
Ecologista. Sr. Joan Bosco Gomila, en nom del Grup del PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President., Sr. Jaén, permetin-me que només li
digui tres coses. Vostè ha parlat de la veritat d'aquesta
comissió, i jo pens que la veritat són les contractacions que va
fer l'IBDI, que va fer el Govern de les Illes Balears, que va
contractar una persona que ni tan sols va anar a l'entrevista,
malgrat hi hagi una acta on consta que va assistir a aquesta

entrevista, fins i tot el mateix dia que era a Amèrica del Sud,
malgrat aquesta persona contractada va fer uns informes que
expliquen la trama d'aquesta operació, malgrat aquesta operació,
es va executar gairebé al cent per cent.

Vostè parla del vot dels emigrants. Ningú no qüestiona el
dret de vot dels emigrants, el que aquí posa molts de dubtes de
si els emigrants van votar lliurement, per què lliurement es van
censar tots a Formentera?

I, per últim, vostè parla de l'honorabilitat del PP i dels
dirigents del PP. Jo el que li vull dir és que el que més ha afectat
a aquesta honorabilitat del seu partit i dels seus dirigents ha
estat l'informe Mapau, i ha estat un informe que no ha fet
aquest pacte de progrés, que no ha fet aquest govern, que no
s'ha elaborat en aquesta comissió, sinó que l'han elaborat un
senyor i una senyora contractats per vostès, contractats pel
seu govern. I aquell informe sí que afecta l'honorabilitat dels
dirigents del Partit Popular i del Partit Popular.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Joan Bosco Gomila en nom del Grup del PSM-
Entesa Nacionalista. El Sr. Diéguez, en nom del Grup Socialista,
té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,
primero le tengo que dar la enhorabuena, Sr. Jaén Palacios,
puesto que ha podido salir aquí y defender, durante un cuarto
de hora una postura de su grupo, y lo ha conseguido hacer sin
defender, en ningún momento, ninguno de los intervinientes.
No ha unido su intervención a la fortuna que puedan tener ni el
Sr. Matas, ni tal, ni cual, ni unos ni otros, no ha defendido ni a
uno solo. Le alabo la habilidad, ha estado un cuarto de hora
hablando de ellos, sin defender a ninguno.

A partir de ahí ha comenzado una operación, Operación
Retorno, Operación Añoranza, no, Operación Ignorancia,
ignorancia, ¿por qué?, porque no se sabe dar ni una sola
explicación, no digo plausible, sino por lo menos asumible por
los suyos propios. No le pido que nos dé una explicación de lo
que ha sucedido que pueda ser asumida por todos, porque
nosotros tenemos ya, a la vista lo que ha pasado, una
convicción formada, pero por lo menos, para levantar la moral
de su lado, por lo menos deles una explicación con la que
puedan salir y defenderse, pero no les ha dado ninguna.

¿Qué explicación nos propone? ¿Hubo o no desde el
ejecutivo balear una frenética actividad para conseguir el
incremento del CERA? ¿Fue consecuencia de esas actividades
la inscripción en Formentera de 74 personas? ¿Cómo llegaron a
conocer esas personas, si es que alguna vez la conocieron, la
existencia de Joan Robert Masdeu y la AIPF? Explíquenoslo. Dé
una explicación, si no para nosotros, por lo menos para los
suyos.
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Y las conclusiones, en el voto particular que nos presenta
el Partido Popular, nos dice que el porcentaje de votos
obtenido por la AIPF es semejante al del PNV en otros lados.
Hombre, no es lo mismo un partido de cien años que un grupo
de cien días, creo que la comparación es completamente
absurda. Esas son las justificaciones que se tratan de dar,
anécdotas, paradojas, etc, etc., ¿tiene alguna versión distinta a
la de los informes de los Srs. Segura?, porque ellos también los
llaman informes, vean la página 57 de las conclusiones del
Partido Popular, del voto particular, allí se habla de los informes
de la Sra. Segura.

Aquí no se nos ha dado ni una sola explicación, no sólo
para nosotros, sino para los suyos, para el propi consumo
interno. Se ha dicho que se (...) el voto del emigrante, bandera
fácil, que esto nadie se lo cree ni nadie lo acepta. Se ha dicho
que el voto se emitió libremente, se han leído aquí un montón
de textos de un montón de gente que ha dicho "se llevaron el
voto incluso de mi madre fallecida", ya que le gusta lo de los
fallecidos, también, se nos ha intentado desviar la atención con
homenajes a condenados, cuando aquí un condenado se
convertía automáticamente en senador, y no diré nombres
porque son cosas del pasado, con las que no nos hemos de
enredar.

Se nos ha hablado mucho rato del método, se hizo así, se
hizo asá, se hizo de esta manera o se hizo de la otra, se nos ha
dicho que ha quedado constancia de los informes de los Sres.
Mas, Mercant, etc., y yo no he visto un solo informe, ni uno
solo, los manejaban en secreto, los comparecientes y el Partido
Popular también parece que los tenían, y decían "aquí tenemos
informes", nosotros decíamos "déjenlos ahí, los veremos", no
los dejaron en ningún momento ni los quisieron aportar en
ningún momento, negar lo obvio no es el camino.

Creo que muchos de los que intervinieron en esta operación
de una u otra manera, no tenían conocimiento del alcance y no
han tenido quién los defienda.

Ahora supongo que en la intervención que le queda nos
hablará de cuestiones nuevas y distintas, puesto que no sé qué
más nos puede decir en su turno de contraréplica, sacará
alguna cuestión nueva que nos pueda sorprender, pero no ha
defendido para nada, para nada en absoluto, para nada, dando
una justificación adecuada, ya digo, ni siquiera para su propio
consumo interno, a las personas que intervinieron en ese
desgraciado asunto. 

No se ha atado a nadie, Sr. Jaén Palacios, pero los ha dejado
a todos bien atados.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez en nom del Grup Socialista. Sr.
Jaén Palacios, en torn de contrarèplica, té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados. Ciento, veo que aquí la máquina no ..., bien, 106
folios, yo creo que es para que ustedes los hayan leído y se
hayan enterado de lo que decimos ahí, no pretenderá que caiga
en la trampa del diputado pardillo que se dedica a entrar en su
debate para que no pueda decir nada de lo que él piensa decir.
Hombre, eso a mí no me lo hagan que llevo aquí desde el año
83, a mí no me hagan eso.

Aquí hay una conclusión evidente. La primera conclusión,
el diputado por Ibiza y Formentera Sr. Ferrer, es el primer
censado irregularmente, ¿en eso estamos todos de acuerdo o
no?

(Aldarull a la sala)

Aquí todos nos conocemos y todos sabemos dónde
vivimos. Díganos usted dónde vive.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jaén Palacios, no debatem el cens del Sr. Ferrer.

(Aldarull a la sala)

Debatem el dictamen d'una comissió d'investigació sobre
Formentera, per tant ajusti's a la qüestió.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Primera conclusión para el Partido Popular, el diputado Sr.
Ferrer está censado irregularmente. Ya entraremos en ese tema.

Segunda conclusión, bueno, que yo creo que esta comisión
presenta, como he dicho, muchas deficiencias en ese informe.
Ustedes hacen una conclusión, la última, que es de perla
parlamentaria, hay muchas en su informe, incluso fechas
equivocadas, por que la gente declara antes de que la comisión
se constituya, eso es imposible, y eso lo tienen así ustedes en
su informe, dicen que el censo se corresponda realmente con la
población. ¿Quién ha escrito esto? Porque yo intuyo quién ha
sido, ¿quién ha escrito esa barbaridad, Sr. Ferrer? Vamos a ver,
no se puede confundir el CER con el CERA, el CERA con el
padrón, y el padrón con la población, porque eso es imposible
que cuadre, el hecho está en usted, en su ejemplo, que reside
aquí en Palma y luego (...), con lo cual no puede cuadrar.

Hay mucha gente que está en el padrón que no está en el
CERA ni en el CER, porque no tienen 18 años, es imposible que
coincida el censo con el padrón, se van a reír mucho en el INE,
vamos la carcajada va a llegar hasta aquí, es que ni siquiera
saben hacer eso, es que vamos, yo ya, desesperado.

Esta comisión, Sr. Diéguez, ha sido un poco la comisión a lo
"gran hermano", es verdad, ha sido así, todo estaba previsto,
no pasa nada que no suceda, incluso en los programas estos de
televisión, todo, todo, al menos los que llevan el programa,
claro, todas esas personas; no pasa nada que no estuviese
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previsto, y yo lo que tengo que decir es que ha sido una farsa,
y así lo dice algún compareciente, ha sido una auténtica farsa.
Y hay que recordar que farsa y engaño, al menos, son términos
equivalentes, y los retóricos hace ya mucho tiempo, Plutarco
era uno de ellos que se refería a estas cuestiones, decía que la
función de los retóricos es hacer que las cosas parezcan
grandes, hacer que las cosas que son minúsculas o que no
existan parezca que son grandes, eso es lo que han hecho
ustedes, con medias verdades han intentado insuflar lo de
otras cosas y han hecho las cosas grandes. Pero aquí no
somos retóricos, primero porque no intentamos persuadir al
pueblo, en el sentido de retórica en sentido latino, aquí más
bien lo que ustedes han practicado, que tanto criticaban
Sócrates y Platón, que es el arte del engaño y en eso ustedes
son doctos maestros, hay que reconocerlo, aquí en este caso
habrá una única verdad, una sola, a parte de la del Sr. Ferrer,
esa tiene poca importancia, aquí habrá una verdad que será la
que los tribunales digan i espero, aunque confío ya he dicho
que es del PSOE, yo en ese aspecto de los tribunales me fío
poco, porque acta el sentido de los tribunales, espero que eso
se produzca cuanto antes y espero también y deseo que si esa
sentencia, ese fallo del tribunal no va por donde ustedes
quisieran que fuera, espero no solo el clásico lo siento, porque
eso no vale...

(Aldarull a la sala)

Espero que el Partido Popular, deseo que el Partido Popular,
que sus dirigentes más notables sean resarcidos. En otras
palabras... 

(Aldarull a la sala)

 Si me dejan acabar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jaén Palacios, vostè ha d’acabar. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

 Acabo, muchas gracias, Sr. Presidente. En otras palabras,
que lo que suceda de este caso tendrá segunda parte, como las
obras por entregas, esto continuará.

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén Palacios en nom del Grup Popular.
Sr. Ferrer per què em demana la paraula? Ha d’obrir el micròfon.

EL SR. FERRER I COSTA:

Sr. President, li deman la paraula perquè he estat alAludit en
una qüestió que no té res a veure en el debat i m’afecte fins i
tot a la meva honorabilitat. 

(Aldarull a la sala)

Per tant, li prego que em deixi...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrer li puc donar la paraula perquè ha estat alAludit per
una qüestió que no era del debat, però estrictament per aquesta
qüestió, la que no era del debat, és a dir, s’ha dit que vostè ha
estat censat irregularment, si vostè pot donar una explicació
sobre això, d’aquest tema sí, no del tema del debat. 

EL SR. FERRER I COSTA:

Sr. President, en tot cas les explicacions les hauran de donar
les persones que confeccionen els padrons, no som jo en
aquest cas, ni té res a veure aquest diputat. 

(Aldarull a la sala)

El que sí és cert...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrer li don la paraula per alAlusions per tres minuts, però
per el que em demana, o sigui per explicar el motiu pel qual ha
estat alAludit, no per reobrir el debat, si torna a obrir el debat el
tallaré, té tres minuts exclusivament per la seva anomenada
afiliació irregular.

EL SR. FERRER I COSTA:

Això faré, Sr. President. Els censos no depenen del que diu
o no diu un diputat en cap cas i qui dóna les altes i les baixes,
en tot cas serien els ajuntaments, em temo que dins aquesta
sala hi ha qui ha filtrat aquests documents confidencials i el
Partit Popular maneja, com ha fet durant aquesta comissió,
manejar i fer això que ells diuen veritat oficial, ells el que varen
fer va ser l’engany oficial, perquè el feren en nom de la
comunitat autònoma i varen enganar tothom.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Substanciat el debat procedirem a la votació en primer lloc
del dictamen de la comissió. Senyores i senyors diputats poden
procedir a votar el dictamen de la comissió.

Resultat de la votació: vots a favor 26, vots en contra 25. En
conseqüència queda aprovat el dictamen de les propostes de
conclusió elaborats per la Comissió No Permanent
d’Investigació sobre possibles irregularitats a l’empadronament
de ciutadans no residents a les Illes Balears.

A continuació i perquè pugui ser publicat en el Butlletí
Oficial del Parlament, procedirem a la votació del vot
particular, presentat pel Grup Parlamentari Popular. Senyores i
senyors diputats poden procedir a la votació.
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Resultat de la votació: 25 vots a favor, 26 en contra. En
conseqüència queda rebutjat el vot particular presentat pel
Grup Popular.

S’aixeca la sessió. 

(Aplaudiments)
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