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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, donem començament a la
sessió plenària corresponent al dia d’avui i ho farem, com és
habitual, amb el torn de preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 324/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a quantitat econòmica abonada a "Ben Amics" per part
del Govern durant l'any 2001.

La primera és la 324, relativa a la quantitat econòmica
abonada a “Ben Amics” per part del Govern de les Illes Balears,
que formula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Popular, que té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, aquesta
pregunta va referida a veure si ens podria dir la quantitat
econòmica que ha rebut “Ben Amics” durant l’any 2001 per part
del Govern, i no només de capítol 4, sinó de tots els capítols,
com podrien ser factures pagades per a publicacions o per a
qualsevol fulletó que hagi editat aquesta entitat.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Sra. Consellera de Benest ar
Social, té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Pastor, li contestaré per
programes, no per capítols; supòs que donaré resposta tal i
com em demana.

Per al programa “Telèfon rosa”, ha rebut durant l’any 2001
30.303 euros, és a dir, més de 5 milions de pessetes. Per al
programa de patrocini de la revista Espai Gai un contracte
menor de 12.020 euros, 2 milions de pessetes. Per a la
representació a una taula rodona 937 euros, 150.000 pessetes,
aproximadament. Per a la campanya d’informació sobre sida i
sexualitat, una convocatòria d’ajudes de la Direcció General de
Joventut, 1.281 euros..., perdoni, que em faig un embull... Per a
un curs de formació, també de la promoció de voluntariat, 649
euros. I per una subvenció als moviments associatius de dones,
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els colAlectius o les institucions que desenvolupen programes
a favor de la igualtat d’oportunitats des de l’Institut Balear de
la Dona, 585 euros. En total, 45.777 euros, és a dir, 7.600.000
pessetes.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Consellera, per aquests
aclariments. Evidentment avui no entrarem en el que seria el
debat d’analitzar quines han estat, per part nostra més
adequades o no adequades, aquestes subvencions, sinó que
entrarem a la sorpresa que vàrem rebre nosaltres dia 20 de
desembre quan vostè va publicar una carta a aquest colAlectiu,
una carta on deia coses com: “La forma d’actuar d’aquesta
junta directiva no s’entén des de l’òptica d’aquelles entitats
que actuen suposadament en defensa dels drets dels més
dèbils però s’alineen sempre als més forts”.

Evidentment és una carta que nosaltres pensam que és amb
insults, amb insults a un colAlectiu al qual sorprenentment vostè
ha donat molts de doblers, moltíssims de doblers. Nosaltres
volem pensar que va ser un error quan vostè va escriure
aquesta carta i que no va ser un error quan vostè va donar
aquestes subvencions. Per part nostra sabem que és un
colAlectiu que ha fet moltíssima de feina a favor dels gais i
lesbianes, moltíssima de feina, que mereix tot el nostre respecte,
i mereix el nostre respecte moltes vegades des de la
discrepància de criteris, moltes vegades no hem compartit les
mateixes idees, però sempre, sempre, els hem respectat. Vostè
els va perdre el respecte, a vostè li va demanar la dimissió
aquest colAlectiu; nosaltres tampoc no hi entrarem, el que
nosaltres li demanaríem, Sra. Consellera, és que ens aclarís si
vostè es va equivocar quan vostè va donar aquestes
subvencions o si vostè es va equivocar quan els va insultar,
quan els va criticar, perquè crec que vostè evidentment és la
consellera, però no és ningú per entrar en un debat intern d’un
colAlectiu que té la seva pròpia gent que és la que l’ha de
criticar, el seu colAlectiu. 

Li demanam que si és així, que si vostè es va equivocar, els
demani disculpes i rectifiqui en nom del Govern. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Pastor, vostès no entenen
res; per suposat del moviment gai i lesbiana no entenen res,

perquè passar a pensar que han fet moltíssima feina, que li
tenen molt de respecte, que han tengut una actitud molt cordial,
el que és molt cert és que durant tota la seva legislatura i també
des de l’Estat han mostrat una actitud claríssima de rebuig
basant-se en el que són únicament prejudicis sobre el que són
els gais i les lesbianes.

Miri, el que és cert, i també es diu a la carta, que vostè no ho
menciona, és que el suport a un colAlectiu de gais i lesbianes es
té i es tindrà sempre des de la Conselleria de Benestar Social. La
carta està referida a l’actuació d’una determinada gent, d’una
determinada junta directiva. Vostè compartirà o no l’opinió,
però també el que és cert, al marge del que vostè i altres pensin,
és que en un país democràtic no es pot demanar a una persona
la dimissió per la seva opinió, per una opinió... 

I.2) Pregunta RGE núm. 385/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a publicitat institucional  de la Conselleria de Salut i
Consum.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. El seu temps està esgotat.
Passam a la segona pregunta, 385, relativa a publicitat
institucional de la Conselleria de Salut i Consum, que formula
l’Hble. Diputada Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Consellera de Sanitat, dia 31 de desembre, un dia
abans, per cert, de rebre les transferències de sanitat, des de la
seva conselleria es va fer una gran campanya de publicitat a
tots els diaris locals amb el títol “Més salut”, i s’anunciava
també un nou servei de salut de les Illes Balears, el que tots
coneixem com Ibsalut.

Des del Grup Parlamentari Popular voldríem saber quin és el
cost d’aquesta campanya. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. El primer de tot que he de dir és que
no era una campanya, era un anunci. Els anuncis poden formar
part d’una campanya o no; en aquest cas només era un anunci,
i el cost fou de 18.500 euros. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sra. Castillo, té
la paraula.
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LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Anunci o campanya, Sra. Consellera,
són doblers tudats i molt mal gestionats per molts de motius, i
el més important, Sra. Salom, és perquè vostès estan anunciant
una entitat que ni tan sols existeix. L’Ibsalut, avui, a hores
d’ara, no existeix, Sra. Salom, i si no vostè avui té l’oportunitat
de dir-nos quina normativa preveu la creació d’aquesta entitat,
i no li ho dic jo, ho diuen vostès mateixos perquè a l’esborrany
de la llei de salut que han passat a les associacions -a nosaltres
no, per cert- vostès diuen expressament que a través d’aquesta
llei es crea l’Ibsalut, una llei que encara ni tan sols ha entrat al
parlament, una llei que hauria d’haver estat aprovada fa molts
de mesos i abans de rebre aquestes competències de manera
que això seria una situació normalitzada.

Per tant el Partit Popular està cansat de repetir que vostè ha
gestionat molt malament aquestes transferències. Vostès ha
fracassat, Sra. Salom, no ha negociat bé i, a més, totes les seves
actuacions estan marcades per la improvisació; vostès tenen
més ganes de figurar que de gestionar la sanitat de manera
seriosa, responsable i eficaç. Deixi de gastar doblers en
publicitat o en anuncis, és igual, deixi de gastar doblers en
simple maquillatge i, a sobre, si fa publicitat de coses que ni tan
sols existeixen, i per favor destini aquests doblers que té per
gestionar la sanitat a gestionar la sanitat, a millorar la sanitat de
les nostres illes, a millorar els serveis als ciutadans i a millorar
la situació dels professionals de la sanitat.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Castillo, jo li ho he dit
abans: l’objectiu era donar a conèixer el fet de la transició entre
dues administracions, la gestió, i aquest objectiu es va complir.
De totes formes, Sra. Castillo, més salut li he de dir que en feim.

Miri, per començar vostès inauguraren un hospital buit de
malalts, però ben buit. Les seves previsions, de l’Insalud,
Madrid, central, eren que a dia d’avui vostès tendrien 110 llits
en funcionament; nosaltres ja en tenim 170 en funcionament.
Vostès mai no varen voler obrir unitat d’aguts en psiquiatria;
nosaltres, Sra. Castillo, dia 15 de gener obrírem 15 llits d’aguts
psiquiàtrics a Son Llàtzer que avui estan en ple rendiment, Sra.
Castillo.

M iri, en el servei d’urgències vostès havien previst 25
malalts per dia; estam amb una mitjana de 100 malalts per dia, el
servei està a ple rendiment. O sigui, més salut, Sra. Castillo.
Consultes externes, vostès volien obrir les consultes externes
a partir del mes de març; nosaltres dia 1 de febrer obrírem les
consultes externes i avui hi ha 12 serveis de consultes externes
obertes. Miri, prengui nota: neurologia, hematologia,

oftalmologia, urologia, medicina interna..., i així fins a 12. Més
salut, Sra. Castillo, i no tanta demagògia com vostè fa.

O sigui, miri, vostès zero, no tenien cap previsió, ni una, fins
al mes de març. Que no és guapo, això, Sra. Castillo? Miri,
vostès feien una previsió d’obrir 275 llits a dia d’avui; nosaltres
en tenim 325 en funcionament. A dia d’avui vostès preveien
que l’Hospital de Son Llàtzer tingués una població de
referència de dos centres de salut, Son Ferriol i Escola
Graduada, a partir de les 9 del vespre; aquests dos centres
signifiquen 40.000 persones de referència; bé, nosaltres tenim
vuit centres de salut que tenen Son Llàtzer com a referència
amb una població de 120 persones que hi poden acudir a dia
d’avui. O sigui, miri, Son Ferriol, Escola Graduada, Coll d’en
Rabassa, S’Arenal, Trencadors, Son Gotleu, Pere Garau,
Polígon de Llevant. Vostès havien planificat... 

I.3) Pregunta RGE núm. 386/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a publicitat institucional "Més Salut".

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. El seu temps està esgotat.
Passam a la tercera pregunta, 386, relativa a publicitat
institucional “Més salut”, que formula l’Hble. Diputada Sra.
Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, que
té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo no sé si la Sra. Consellera de
Sanitat ja m’haurà contestat. La pregunta era: Quins beneficis
per als ciutadans ha perseguit aquesta campanya de publicitat
“Més salut”, que ha costat 18.000 milions d’euros. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cast illo. Sra. Consellera de Sanitat, té
la paraula. 

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

Continuarem, perquè no he pogut. Miri, vostès havien
planificat una contractació de 57 metges; a dia d’avui en tenim
107, i per acabar, miri, dia 3 de febrer, diumenge, es va inaugurar
el centre sanitari de Randa, i dia 23 de febrer inaugurarem la
reforma de Costitx. Vostès mai no varen planificar, mai no varen
planificar aquests centres. Vostès eren uns sectaris que només
planificaven els seus centres de salut. Dia 9 de febrer, dissabte,
inauguràrem el centre de Deià. Vostès se’n dugueren a altres
bandes aquests doblers que estaven per a aquest centre de
salut. 

Nosaltres complim, Sra. Castillo. On varen anar aquests
doblers de Presidència, de la Conselleria de Presidència? 

Gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Salom, miri, vostè només ha dit
coses que ja eren de la seva competència o coses que estaven
previstes ja des d’abans, des del temps de l’Insalud. No em
vengui ara a dir que vostè ha fet en un mes tot el que vostè ha
dit, és que hi ha coses que ja hauria d’haver fet en tres anys
que du governant. Per tant no ens vengui que si nosaltres em
fet i vostès han fet.

Nosaltres parlam d’una campanya de publicitat que diu
“Més salut”, que parla d’un ens que no existeix que, per cert,
no m’ha dit res, no m’ha dit quina normativa aprova l’Ibsalut,
que no existeix. No em digui que és el Serbasa, perquè el
Serbasa no té prevista ni una gerència d’atenció primària ni una
gerència del 061. Ja m’avanç, perquè es veu que l’elegància que
avui diuen els diaris que vostè té almanco no la reflecteix dins
aquest parlament.

Parlam d’aquesta campanya de publicitat, “Més salut”,
quins beneficis cercava per als ciutadans? Vostès han gastat
uns doblers; amb l’estratègia que s’han marcat durant aquest
pròxim any i mig vostès han dit: “Ara farem una gran campanya
de publicitat, gastarem doblers en publicitat, gastarem doblers
contractant cap de premsa, i així maquillarem una manca de
gestió que tenim no d’ara, sinó ja d’abans”, però és que ara és
molt més greu perquè la sanitat és a les nostres illes, Sra. Salom.
De vostè i del seu equip de directius depèn que nosaltres
tenguem una bona sanitat.

I nosaltres, realment, des del Grup Parlamentari Popular,
estam molt preocupats perquè ens adonam que l’únic que fa és
gastar doblers en publicitat i no millora l’atenció als ciutadans,
i ja no parlem, Sra. Salom, dels professionals de la sanitat,
perquè ja no som nosaltres, que li ho deim, són ells mateixos. El
que ha passat a Son Llàtzer no es pot repetir, no pot ser que
una plantilla de Son Llàtzer rebi el 70% del seu sou perquè no
estan fixats els objectius. Segons el gerent de l’Hospital de Son
Llàtzer és que no (...) objectius perquè no tenen objectius. Com
es pot dir això a un hospital que acaba de ser inaugurat?, que,
per cert, és normal que s’inauguri sense malalts, crec jo, vaja, i
el calendari d’obertura que ha seguit és el calendari que estava
previst. Com pot dir tot un gerent d’un hospital com el de Son
Llàtzer que l’hospital acabat d’inaugurar no té objectius?

Sra. Salom, posi’s a fer feina perquè tots els ciutadans de les
Illes sortirem perdent si vostès continuen amb aquesta línia
d’actuació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Castillo. Sra. Consellera de Sanitat, té la paraula
per tancar. 

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

Gràcies, Sr. President. Li puc assegurar, perquè els enumerat
un per un, que el gerent i l’Hospital de Son Llàtzer tenen uns
objectius que, a més, han quedat palesos per a vergonya seva,
perquè les comparacions són odioses. 

Però passem a la campanya de publicitat. Ja li he explicat
que no era una campanya, que era un anunci. El que sí és cert
és que vostès sí que en feien, i moltes, de campanyes. El que
(...) feien..., miri, “La niña de sus ojos” va costar un centenar de
doblers a aquesta comunitat autònoma, per a major glòria del
Sr. Matas i de la Sra. Estaràs, en paper couché..., bé, un dineral,
i a més li he de dir una cosa: tal i com explicava el batle de Deià,
es varen esfumar tots els doblers per al centres de Deià que
nosaltres hem realitzat, que nosaltres hem fet, no vostès,
perquè la partida de Presidència on va anar? Li ho he demanat
abans, idò segurament, no ho sé, per la seva bellesa, per fer un
Hola, per fer totes aquestes campanyes que vostè em retreu, un
anunci, però en fi, vostès superaven tot el possible i todo lo
habido y por haber , i si vol l’hi puc passar, perquè n’hi ha molt
més, d’això, està ple, els soterranis n’estan plens de tota
aquesta porqueria. 

I.4) Pregunta RGE núm. 389/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a campanya en contra de la plaga de la processionària.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Passam a la
pregunta número 4, 389, relativa a campanya contra la plaga de
la processionària, que formula l’Hble. Diputat Sr. Gaspar Oliver
i Mut, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, al Partit
Popular ens interessaria conèixer, Sr. Morro, quina campanya
ha dissenyat o quina campanya du endavant el Govern
d’aquestes illes en contra de la plaga de processionària.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Sr. Conseller d’Agricultura té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Moltes gràcies, Sr. President. En relació a la seva pregunta,
Sr. Diputat, li voldria dir que el Govern de les Illes Balears
pensa continuar durant l’any 2002 amb les campanyes per tal de
combatre la plaga de processionària a cada una de les illes, i ho
pensa fer a través dels mitjans biològics i mecànics que
permetin lluitar d’una manera efectiva contra la plaga. 
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Agricultura. Sr. Oliver, té la
paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que podria començar
dient que he d’agrair moltíssim la informació que em dóna el Sr.
Conseller. No sé si és una falta de respecte o si és que es
guarda per dir-ho ara al final. 

Sr. Morro, m’agradaria conèixer si vostè durà endavant
campanyes de feromones, si les farà a la primera posta o a la
segona, si ho farà dins el mes de juny o també la durà endavant
el mes de setembre... M’agradaria saber si vostè lluitarà contra
la bossa de la processionària; m’agradaria conèixer si vostè
cercarà com a colAlaboració els ajuntaments, o les associacions
de caçadors, o les cooperatives. M’agradaria conèixer també si
vostè regalarà cartutxos, com s’ha fet altre vegades, perquè
puguin tirar a les bosses i destruir les cuques. M’agradaria
conèixer si vostès pensen cremar, m’agradaria conèixer també
si vostès pensen fumigar, si pensen fumigar a Menorca o no
com l’any passat, que no ho feren, si pensen fumigar a
Mallorca, a Eivissa... 

En definitiva, m’agradaria conèixer si vostè pensa dur una
campanya endavant, perquè la veritat és que les campanyes
que han fet fins ara molt pobres han estat. No ho sé, no les
conec; el que sí és segur que ha estat molt pobre han estat els
resultats, i si jo li faig aquesta pregunta, Sr. Conseller, és
perquè avui al carrer hi ha una gran preocupació per la
processionària, per aquesta proliferació que ha fet la
processionària, sobretot no només pel mal que fan als pins sinó
també per la molèstia que suposa als ciutadans per la picor i per
les urticàries.

Sr. Conseller, li agrairia, li agrairia, per favor, que em contesti
i que em comuniqui quina campanya pensa dur endavant. Si no
és així, francament ho prendré com una descortesia i, miri, no
passa res més. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Sr. Conseller d’Agricultura té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Mateu
Morro i Marcé):

Moltes gràcies, Sr. President. Jo no crec que es tracti de cap
descortesia sinó simplement de respondre, amb els elements
que són al meu abast, la seva pregunta. L’any 2001,
efectivament, es va dur a terme una campanya de distribució de
trampes i altres sistemes a través de l’empresa pública Semilla,
i també es varen colAlocar més de 10.000 trampes directament a
totes les Illes Balears. 

És evident que l’any 2002 es continuarà i s’intensificarà
aquesta campanya, lògicament amb la col Alaboració dels

ajuntaments i de les associacions interessades, perquè és obvi
que compartim amb vostè la preocupació pels inconvenients i
pels problemes que té per a la població quant a alAlèrgies, quant
a altres..., i no tan sols per a la població, sinó per a la salut de
les masses forestals de les Illes Balears aquesta plaga. Per tant,
és intenció del Govern de les Illes de combatre amb tots els
mecanismes aconsellables i que estiguin al seu abast per
eradicar-la. 

I.5) Pregunta RGE núm. 390/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mitjans dedicats per la Conselleria de Medi Ambient a la
retirada de pins.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Agricultura. Passam a la
pregunta número 5, 390, relativa a mitjans dedicats per la
Conselleria de Medi Ambient a la retirada de pins, que formula
l’Hble. Diputat Sr. Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Avui fa tres mesos que hi va haver el
temporal de novembre, que va tirar en terra més de 180.000
arbres. Dia 20 de novembre, vuit dies després, aquest conseller
ja va fer una pregunta a l’Hble. Consellera per demanar-li quina
solució pensava i què pensava fer per treure aquests pins dels
boscos. La seva resposta va ser que no em preocupàs i que em
farien arribar tota la feina que fessin.

No tenim cap comunicació del Govern del que han fet, i
continuam estant preocupats perquè la gran majoria d’aquests
arbres encara estan en terra. D’aquí, idò, que avui, tres mesos
després, el Partit Popular demanam quins mitjans, tan propis
com externs, dedica la conselleria a retirar els pins dels boscos.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. 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 tots els
mitjans disponibles que té en aquest moment la Conselleria de
Medi Ambient i a través també de la seva empresa Ibanat estan
precisament duent endavant tota la retirada de pins. He de dir
també que estic contenta que també estigui preocupat per
aquest tema i deman per tan la colAlaboració de l’oposició en un
tema com és aquest tan greu, que ens afecta els nostres
boscos. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Oliver, té la paraula. 
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EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que el Govern avui està
per donar unes explicacions ben complides. Tots els
instruments de la conselleria i d’Ibanat, i demanen la
colAlaboració de l’oposició. Sra. Consellera, és cert que vostès
tenen vuit brigades de TRACSA que retiren pins dins Mallorca,
concretament? No ho deman, ho afirm, és veritat, i vostè
demana la colAlaboració de l’oposició. 

Vostè ha hagut de claudicar, vostè no volia de cap manera
que TRACSA retiràs pins. És curiós: una empresa pública del
Govern central, de Madrid, que depèn del Ministeri
d’Agricultura i del Ministeri de Medi Ambient. No sé qui deu
ser, jo, el ministre de Medi Ambient. Miri, Sra. Consellera, vostè
fa vuit dies que ha contractat aquesta brigada de TRACSA,
vuit brigades, i només fa vuit dies. Ha perdut molt de temps, un
temps que és irrecuperable i els pins continuen estant en terra,
Sra. Consellera.

Miri, m’agradaria saber d’una vegada com pensa vostè
treure aquests pins de dins els nostres boscos, perquè la
responsabilitat, Sra. Consellera, després del decret que vostè ha
tret de subvencions -millor dit, el Govern- que pareix de
qualque manera que inciti que siguin els mateixos particulars
que retirin els pins amb la promesa d’unes subvencions quan
els propietaris no tenen possibilitat, Sra. Consellera, cada
vegada el risc de foc i de plagues és més alt, i si els pins
queden dins el pinar vostès, els seus pins, perquè són els seus
pins... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. 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, es veu que té les coses
una mica embullades. En primer lloc li he de dir que la
competència,  evidentment,  dels temes forestals ,
d’autoritzacions, etc., i vigilància és de la Conselleria de Medi
Ambient del Govern de les Illes Balears, però no és
competència d’aquesta conselleria i d’aquest govern retirar els
pins de particulars. Li ho dic perquè convé que ho tenguin clar,
perquè és precisament en colAlaboració, i jo crec que aquest
govern ha fet una cosa molt capdavantera i és posar, en el
decret que es va aprovar per part del Consell de Govern, el fet
que els propietaris que no volguessin retirar els pins podien
demanar a l’Administració que ho fes. Per tant vostè no digui
que exclusivament té la competència de llevar tots els pins la
conselleria perquè no és veritat i vostè ho sap perfectament. 

Dit això li he de dir que efectivament li puc dir totes les
persones que fan feina, és a dir, bàsicament de la Direcció
General de Biodiversitat quatre tècnics forestals i quatre
administratius; 35 agents forestals fan i donen permisos de tala
i a més fan una feina intensa en el terreny; l’empresa pública
Ibanat en aquest moment té 13 brigades forestal treballant a

totes les illes, 4 tècnics forestals, 2 capatassos generals, 16
vehicles tot terreny, 6 furgonetes, 56 motoserres, 15
desbrossadores, 5 tractors, 2 biotrituradores, 2 camions i,
efectivament, a més també -es veu que el Sr. Diputat no ho sap-
TRACSA és una empresa que és també per mitjans propis de
qualsevol administració pública de l’Estat espanyol, no és
exclusiva del Ministeri de Medi Ambient, qualsevol
administració pública pot demanar a TRACSA que actuï, i
precisament aquesta consellera va fer una resolució que està,
evidentment, al seu abast si vol, declarant que per qüestions
d’emergència TRACSA també havia d’actuar, i en aquest
moment també, com ha dit, hi ha 2 tècnics forestals, un
encarregat, 5 capatassos, 2 especialistes forestals, 14 peons, 3
conductors, un mecànic i personal administratiu, i moltes coses
més que li podria dir.

Per tant, des d’aquesta conselleria i des del Govern es fa fer
una feina molt intensa en aquest tema de temporal, i jo crec que
una altra vegada més l’oposició hauria de ser més conscient
que en temes com aquest, greus, el que ha de fer és donar
suport i no... 

I.6) Pregunta RGE núm. 391/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a absència del conseller d'Educació i Cultura al Ple de
dia 30 d'octubre.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Passam
a la sisena pregunta, relativa a absència del conseller
d’Educació i Cultura el ple del dia 30 d’octubre, que formula
l’Hble. Diputat Sr. Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Doy la pregunta por
formulada. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. 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, el Sr. Jaén em demana per quina raó vaig ser absent
del ple de dia 30 d’octubre. Bé, aquest dia a la Conselleria
d’Educació i Cultura organitzàvem una jornada sobre menjadors
escolars, que començava a les nou del matí, i jo tenia previst
anar a la inauguració i quedar durant tota la jornada assistint a
les diferents ponències i taules rodones que es varen fer, i per
això dia 24 d’octubre demanàrem per escrit al director general de
Relacions amb el Parlament i de Coordinació Normativa que fes
les gestions adients perquè en el plenari de dia 30 d’octubre no
s’inclogués cap pregunta d’educació i cultura.
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Amb data de dia 25 d’octubre el conseller de Presidència va
traslladar la petició al president del Parlament, però el mateix
dia, dia 25, quan a la conselleria vàrem rebre l’ordre del dia de
la sessió de dia 30 vàrem veure que hi havia tres preguntes
d’educació i cultura posades, i d’immediat el mateix dia vàrem
demanar que fossin ajornades, tot això esperant que jo assistiria
a aquestes jornades sobre menjadors escolars, a les quals al
final s’ha de dir que no vaig assistir perquè el mateix dia 30 al
vespre, feia una conferència sobre l’educació a les Illes Balears,
me la volia preparar bé, confiava que hauria tengut temps amb
anterioritat de preparar-la, però va resultar que no en vaig tenir
i, a més a més, valorant que les tres preguntes sobre l’1%
cultural que figuraven a l’ordre del dia no eren preguntes que
caducassin, sinó que eren absolutament contestables quinze
dies després, com va succeir i així figura en el Diari de
Sessions.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació. Sr. Jaén Palacios,
té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, los retóricos
distinguen muy bien entre mentir y decir mentiras. Los niños,
por ejemplo, no mienten; los niños pueden decir mentiras, como
bien ha estudiado Piaget, en la época de la primera infancia, del
realismo mágico, antes de los tres años, cuando creen que las
nubes se crean por el humo de las pipas del tabaco que fuman
sus padres. 

Usted mandó aquí un escrito al Parlamento, lo ha leído, pero
usted, Sr. Conseller, miente en ese escrito, y pudo haber
rectificado, porque usted no apareció durante todo el día, usted
no apareció, ni por el Parlamento, ni por donde decía que tenía
que estar. Mintió gravemente al Parlamento porque excusó su
asistencia en base a que tenía que estar en unas jornadas. Eso,
Sr. Conseller, es muy grave, eso es gravísimo, mentir al
Parlamento. No vale aquí decir que usted no vino porque las
preguntas podían quedar para otra sesión. Usted hizo novillos,
novillos pero de forma clarísima. Usted, Sr. Conseller, tenía que
estar aquí sentado. Reconoce que esa conferencia a última hora
-¡qué casualidad!- usted se entera que tiene programada una
conferencia el mismo día. Esto..., bueno, Sr. Conseller, tontos
ya no somos. Usted mintió.

En una democracia, Sr. Conseller, los que mienten no
pueden estar sentados en el banco del Gobierno.

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén Palacios. Sr. Conseller d’Educació
i Cultura, té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. A mi em pareix que he explicat
clarament que la previsió de no assistir al Parlament era per
assistir a les jornades. Després la meva agenda es va
descolAlocar i vaig haver de fer una feina durant les hores de les
jornades. Evidentment jo no tenc cap sentiment d’haver mentit,
i el que puc dir al Sr. Jaén és que si les seves mentides són
semblants a les meves, el felicit. Gràcies. 

I.7) Pregunta RGE núm. 387/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a iniciatives del Govern per tal de commemorar el
Tractat d'Amiens.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura. Passam
a la setena pregunta, 387, relativa a iniciatives del Govern per tal
de commemorar el Tractat d’Amiens, que formula l’Hble.
Diputat Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Enguany fa 200 anys de la firma del
Tractat d’Amiens, que va implicar el retorn de l’illa de Menorca
a la corona espanyola. És un fet històric que entenem des del
nostre grup que val la pena ressaltar i que val la pena que s’hi
impliquin totes les institucions per tal de difondre aquest
esdeveniment històric, no només pel que afecta la mateixa illa
de Menorca, sinó també al conjunt de les Illes Balears, ja que
entenem nosaltres que no només és un fet, sinó que són una
conseqüència de fets històrics d’una gran importància no
només per a l’illa de Menorca sinó per a les Illes Balears, com
ja he dit.

La nostra pregunta és què pensa fer el Govern en el conjunt
de les illes per difondre aquest fet, i no ens expliqui només
quines iniciatives pensen desenvolupar a través del consorci
civicomilitar, que és el que gestiona i que du en part el pes de
les iniciatives culturals, sinó que volem saber, ens interessen
particularment les iniciatives pròpies del Govern en l’àmbit de
les Illes Balears i fora de les Illes Balears, si és que n’han pensat
qualcun.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. 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. Gornés, la resposta a la seva pregunta és que en
aquests moments el Govern no té prevista cap iniciativa pròpia
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per tal de commemorar el bicentenari del Tractat d’Amiens.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Idò la veritat és que ens sap moltíssim
de greu, Sr. Conseller, ens sap moltíssim de greu aquesta manca
d’iniciativa, que no volem entendre nosaltres que sigui perquè
implica una sèrie de fets històrics que poden ser positius o
negatius per a l’illa. Nosaltres entenem que es tracta de
commemorar, de ressaltar i de difondre una sèrie de fets
històrics que tenen repercussió no només a l’illa de Menorca,
també en el conjunt de les Illes Balears i la veritat és que ens
sap molt greu que no s’aprofiti aquesta oportunitat per tal de
transcendir les nostres fronteres insulars i desaprofitar una
oportunitat històrica per donar a conèixer cultura i història de
les nostres Illes.

Nosaltres no voldríem pensar que és perquè té un cert
sentiment espanyolista aquest fet cultural, realment volem
pensar que és despreocupació, la qual cosa ens preocupa
realment i no entenem com una conselleria que vol ser
capdavantera en difusió cultural i on la història...

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament és capdavantera
aquesta conselleria en fomentar el coneixement històric de les
Illes Balears i això precisament per això en aquest moment s’han
elaborat uns currículums de ciències socials d’Educació
Secundària Obligatòria, ara s’elaboraran els de batxillerat, el
qual el fet històric de les Illes Balears hi és present, estam
plantejant la creació d’una matèria optativa per a batxillerat
sobre història de les Illes Balears i evidentment som partidaris
que els fets històrics siguin coneguts i que els ciutadans des de
les seves premisses ideològiques, vostè ja ho ha qualificat, jo
no el Tractat d’Amiens i les seves conseqüències, siguin
coneguts i repeteixo valorats.

El Govern està implicat en el consorci, el consorci
organitzarà tot un conjunt d’actes, no tendria gaire sentit que
s’organitzessin actes paral Alels i a més ha solAlicitat la cessió de
les sales d’exposició del Museu de Menorca a la conselleria,
que seran cedides a l’organització d’aquests actes. Més enllà
d’això és un fet històric, com tants d’altres fets històrics
importants que no són objecte de cap commemoració particular
durant les efemèrides de l’any, sinó que se’n fomenta sobre ells
un coneixement històric, fet des de la historiografia, des de la
ciència històrica. Gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 397/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Salvador Cànoves i  Rotger, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a nou Pla estatal d'habitatge.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura. La
vuitena pregunta tenc la idea que la varen retirar, algú.

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

Gràcies, Sr. President. El Conseller d’Obres Públiques ha
tengut una emergència i demanam l’ajornament d’aquesta
pregunta.

I.9) Pregunta RGE núm. 394/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a pediatres a l'Hospital públic de Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Idò queda ajornada la vuitena pregunta, a sol Alicitud del
Govern.

Passam a la novena pregunta 394, relativa a pediatres a
l’Hospital Públic de Menorca, que formula l’Hble. Diputat Sr.
Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista que té la
paraula. 

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, els anys 80 a
l’Hospital de Maó hi havia quatre pediatres, en els mateixos
anys 80 per jubilació del cap de servei va desaparèixer una
plaça, la qual cosa el servei hi va estar d’acord en el seu
moment i posteriorment a finals dels 90 l’altra plaça va
desaparèixer de la plantilla orgànica, encara desconeixem el
motiu. Avui dia que fan epidurals per als parts, que fa 500 parts
cada any l’hospital només compta amb dos pediatres localitzats
i durant l’estiu evidentment amb un durant dos mesos.

Nosaltres sabem que l’Insalud que era una empresa
absolutament legal, potent, que avaluava i vetllava per a la
nostra salut dels ciutadans, en aquell moment no va fer res, el
seu director territorial que era tècnic, no polític, un tècnic
d’infraestructures, sembla ser perquè ara fa feina per a
l’Ajuntament de Palma, no va fer res. nosaltres volem saber si
l’Insalud que és una empresa que ara sabem que és ilAlegal, que
no fa res, que ho gasta tot en campanyes, pensa fer alguna
cosa o haurem de recórrer al Ministeri de Medi Ambient que
ens enviï una brigada de TRACSA? 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gascón. Sra. Consellera de Sanitat té la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Gràcies, Sr. President. Sr. Gascón, efectivament totes
aquestes legislatures passades tots hem constatat uns i uns
altres que efectivament el PP feia molt per a la seva salut, no
sabem quina, però per a la seva no per a la nostra.

Miri Sr. Gascón, tornant a la seva pregunta. És veritat, és
insostenible que des dels anys 80 vostès tenguin dos pediatres
per a una població d’11.000 nins i nines. Aquesta és la situació
que s’ha trobat a Menorca, dos pediatres a una illa amb tres
centres de salut i un hospital, no està gens malament el que han
fet per a la salut aquests senyors que ens han precedit. Per
aquest motiu les mesures adoptades per la Conselleria de Salut
i Consum passa per augmentar la plantilla de pediatres, almenys
en un ratio de 4 a 5 pediatres que atenguin les necessitats de
la població, estam amb aquestes contractacions i pens que dins
els propers dies podrem tenir aquesta plantilla adequada a les
necessitats de l’illa de Menorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Només per matisar que en els centres
de salut sí que hi ha pediatres Sra. Consellera, parlam de
l’Hospital que ha d’ampliar la plantilla.

Gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 396/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a l'oferta ilAlegal.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gascón. Sra. Consellera? No vol intervenir.
Passam a la desena pregunta la 396, relativa a oferta ilAlegal que
formula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista que té la paraula. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller de Turisme, queríamos
preguntar a ver que actuaciones ejecutivas está llevando a
cabo la Conselleria de Turismo contra la oferta ilegal de plazas
hoteleras, que con los datos que estamos viendo y que van
apareciendo en prensa se está revelando como de gran
importancia.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Conseller de Turisme té la
paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, efectivament l’any 99 es
va iniciar un estudi per part del Centre d’Investigació i
Tecnologia Turística per intentar saber els fluxes d’arribada, em
refereixo a l’illa de Mallorca, perquè les competències
d’ordenació són exclusivament a l’illa de Mallorca i el que
volíem era saber els visitants i concretament els turistes on
s’allotjaven.

Aquest estudi ens va permetre tenir una primera visió, la
Comissió Interdepartamental de Turisme, el 26 de juliol va
encarregar a diferents conselleries, va crear un grup de treball,
hi havia diferents conselleries, concretament Turisme, Treball
i Formació, Hisenda i Pressuposts, Medi Ambient i
Vicepresidència, per poder començar a iniciar una campanya
amb allò que s’havia descobert a l’estudi. Vàrem fer dues
divisions, per una part hi havia clarament uns establiments
classificats com a hotels, aparthotels, apartaments, que tenien
un número de places superiors a les declarades i per l’altra part
hi havia una altra rengló d’establiments declarats com a no
turístics, però en canvi es comercialitzaven com a turístics i dins
aquesta part també hi havia tota una oferta que es
comercialitzava a través de conductes immobiliaris. 

Vàrem iniciar la feina amb aquestes dues tendències, amb
allò que podríem dir allotjaments que no eren legals i els que no
eren turístics. Els que no eren turístics l’any passat ja es varen
fer 25 tancaments i els que són il Alegals, és a dir, aquells
establiments amb categoria turística però que tenien una
capacitat superior a la declarada es varen començar a fer tota
una sèrie d’inspeccions, es va descobrir que hi havia
concretament 15.287 places ilAlegals, dins 419 establiments i
l’any 2001 es va iniciar una campanya d’obrir expedients a
aquells que tenien una ampliació més voluminosa,
consideràvem la més voluminosa a partir del 30% del total de la
superior del total autoritzat, es varen fer 95 visites, 20 estaven
en regla, és a dir, simplement un tema administratiu i ...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Turisme, el seu temps està
esgotat. Sr. Diéguez, vol intervenir?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. No quería intervenir, pero a la vista
del dato que ha dado el Sr. Conseller de 15.280 plazas que hay
en establecimientos legales que son plazas ilegales, vaya ahora
si que no entiendo nada, no entiendo nada porque cuanto en
un debate muy reciente y por todo el mundo conocido, famoso
debate a cerca del impuesto de estancia en establecimientos
turísticos, la llamada ecotasa, determinadas organizaciones
integradas por quienes tienen estos hoteles decían que la oferta
ilegal era un grave problema y convertía la ecotasa en
discriminatoria. Pues tienen un modo muy fácil de solucionarlo,
legalizar o cerrar las plazas, porque estas plazas están en manos
de quien está con establecimientos hoteleros abiertos en estos
momentos, 15.280. ¿Cómo se ha podido llegar hasta allí?
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Naturalmente no se lo puedo preguntar a usted, se lo tendría
que preguntar a otros que le han precedido.

Gracias, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 395/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a oficina de seguretat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Passam a la onzena pregunta la
395, relativa a oficina de seguretat alimentària i que formula
l’Hble. Diputat Sr. Miquel Gascón Mir, del Grup Parlamentari
Socialista que té la paraula.

EL SR. GASCÓN I MIR:

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

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Gascón és un objectiu prioritari de
la Conselleria de Salut i Consum abordar tots els assumptes
relacionats amb els assumptes de la seguretat alimentària, amb
l’objectiu d’assolir el més alt nivell de protecció del consumidor
i conscients que l’excelAlència d’aquest èxit està en l’aportació
de totes aquestes accions amb els actors afectats, entitats,
administracions relacionades amb industrials, distribuïdors,
associacions de consumidors i donarem prioritat a la
participació de tots ells per a la creació d’un organisme amb
caràcter immediat.

Com a primera passa li vull anunciar que iniciarem les
reunions amb tots aquests sectors afectats, per tal de definir
quins són els objectius de forma que el grau de consens sigui
el major possible i es pugui preveure que per al proper mes de
maig, podrem iniciar de manera inicial totes les activitats del
fòrum per a la seguretat alimentària, que constituirà el punt de
partida per a la redacció del que ja li puc anunciar serà el pla de
la seguretat alimentària per al període 2002-2006. Gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 349/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa
a reconeixement i regulació legal del dret de les dones a un
part natural.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sr. Gascón? No
vol intervenir. Passam a la dotzena pregunta la 349, relativa a
reconeixement i regulació legal del dret a les dones a un part

natural, que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Buades i Beltran,
del Grup Parlamentari Mixt que té la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. La pregunta és molt concreta després
d’haver sentit parlar els darrers mesos a la consellera a diferents
associacions interessades en aquesta qüestió, la gran
preocupació d’aquestes associacions és si tendrem el
reconeixement públic d’aquest dret de les dones a tenir un part
natural, a càrrec de l’Ibsalut, amb garanties sanitàries i amb
capacitat de donar informació general a les dones perquè
puguin triar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Buades, miri a efectes d’impulsar
el reconeixement legal del dret que les dones tenim a un part
natural, la Conselleria de Salut i Consum ha elaborat un
esborrant de llei de salut de les Illes Balears. Aquest esborrany
és en fase de consulta a entitats de i col Alegi professional i
preveu el dret de la dona a ser informada de forma adequada de
les diferents opcions de part, ja sigui natural, sigui amb
epidural, mitjançant cesària o qualsevol altra modalitat, amb els
avantatges i inconvenients, procés en el qual la dona ha de ser
la protagonista de la decisió del tipus  i de la modalitat de part
que desitja. La Conselleria de Salut i Consum aposta per un
reconeixement exprés del part natural i a més amb rang de llei.
El projecte de llei de salut de les Illes Balears serà remés al
Parlament per al seu debat i votació, una vegada aprovat pel
Consell de Govern.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera per la seva
explicació, però creim que hem d’anar una mica més enllà
perquè per allò que hem pogut conèixer d’aquest projecte de
llei de salut, que encara és avantprojecte i està pendent
d’aprovació pel Consell de Govern, aquestes associacions han
fet ja alAlegacions precisament en el sentit que un simple
reconeixement del dret al part natural és insuficient perquè ens
estam jugant el dret a la informació genèrica a tot el gènere
femení en matèria de maternitat, opcions de maternitat. Segon
dret que ens estam jugant és el fet que hi hagi un suport
professional sanitari, des de l’Ibasalut adequat a que es puguin
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practicar parts naturals a la llar, en condicions higièniques
bones per a les dones i per als nadons. En tercer lloc ens estam
jugant que això sigui cobert, la despesa sanitària, no
privadament per a aquelles dones que triïn aquesta opció, sinó
com un dret social bàsic més de les dones.

Aleshores, vostè creu que l’avantprojecte de llei serà
modificat per incorporar aquests tres drets o quedarà a nivell
només de reconeixement del dret al part natural?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri Sr. Buades, jo en aquest moment
no li puc dir, perquè com vostè ha dit és un esborrany i és un
avantatge d’esborrany de llei i el que li puc assegurar és que
des de la conselleria sempre potenciarem el que les dones
desitgin, sempre potenciarem que la dona pugui triar, tal i com
ja li he dit en el començament de la primera qüestió. No hi ha
ningú que pugui suplantar el dret de la dona a decidir quin
tipus de part vol. Dit això, dit també que escoltarem a tothom i
dit que tendrem tot es les precaucions tècniques, professionals,
mèdiques i de tot caire, jo crec que sortirà una llei de consens
per a tothom.

Gràcies.

I.13) Pregunta RGE núm. 388/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a anulAlació de la fira "Pista d'Aventures" a Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Passam a la
pregunta número 13, darrera del plenari d’avui, la 388, relativa
a anulAlació de la pista d’aventures a Menorca, que formula
l’Hble. Diputat Sr. Simó Gornés i Hachero del Grup Parlamentari
Popular que té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. La nostra pregunta va referida a saber
per quines raons, raons vertaderes que varen fer que es
suspengués, una vegada més, la pista d’aventures de Menorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Sr. Vicepresident del Govern té
la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Únicament l’informaré de les raons
vertaderes, de les altres no, perquè em demana les vertaderes
només. Bé són raons estrictament econòmiques, havíem
treballat per cercar patrocinadors, estàvem organitzant aquesta
fira, estava prevista en el calendari i al final ens va fallar un
patrocinador i això significava que les administracions
públiques hauríem hagut s’assumir un pressupost d’uns 22
milions de pessetes i l’objecte principal de Fires i Congressos
és promocionar l’activitat econòmica. Vàrem considerar que no
només la pista d’aventures de Menorca, també la de Mallorca
s’havien de suspendre perquè no ens va quedar més remei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. Sr. Gornés té
la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Li demanava per les raons vertaderes,
perquè ens costa molt pensar que la raó econòmica en un
Govern d’esquerres sigui tan important i tan imprescindible que
perquè falti un patrocinador privat no es pugui dur endavant
una iniciativa que per cert li vull recordar que té o tenia un gran
èxit de públic, els elogis eren generals, en el Govern del PP i en
el Govern d’esquerres i realment ens sembla preocupant que es
perdi una iniciativa que té aquesta repercussió popular per una
qüestió pura i simplement econòmica.

Jo aquí entenc que hi ha una altra qüestió de fons i és la
despreocupació i la falta d’interès cap a una iniciativa originària
del Partit Popular tengui continuïtat d’alguna forma. Per tant, li
replantejaré novament la pregunta, pensa posar les solucions
adequades per tal que aquesta fira o pista es pugui tornar a
celebrar a Menorca? Tal vegada tenguin un model alternatiu
que volen posar en marxa al llarg d’aquest any, veurem si és
aquest o un altre l’interès real i realment que es perdi
l’oportunitat de tirar per endavant a la fira d’oci de cara a la
joventut i no només la joventut, li vull recordar que els pares,
que són els que voten estaven realment satisfets d’aquesta fira
i no s’entén, a Menorca no s’entén que una iniciativa que té
repercussió social i èxit, no es dugui endavant precisament per
la despreocupació i la falta d’interès d’un Govern que veig que
està més preocupat pels doblers que per la gent.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Sr. Vicepresident del Govern té
la paraula. 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 82 / 12 de febrer del 2002 3657

 

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament els d’esquerres també
estam preocupats per l’economia, perquè si no arribam a final
de mes, com els de dretes l’única solució és estrènyer-se el
cinturó i això és el que ha passat, haver de prioritzar. Miri el que
li puc assegurar és que amb els pressuposts de la Conselleria
d’Economia, Comerç i Indústria i Fires i Congressos, no farem
fires que són més un espectacle o divertiment, poden tenir
molta acceptació popular i pot atreure molts de vots, però
aquest no és el nostre principal objectiu. 

Enguany hi haurà actuacions importants a l’illa de Menorca,
que a vostè li preocupa en primer lloc perquè és diputat de
Menorca, des de Fires i Congressos i des de la conselleria.
ColAlaborarem en gran part en l’acabament del recinte firal, Fires
i Congressos, d’acord amb el Consell Insular de Menorca que
molt prest firmarem un conveni, gestionarà la política firal de
Menorca i ja estan anunciades algunes fires, com per exemple
la I Fira Agroalimentària de Menorca a Es Mercadal, que això sí
entra dins l’objecte social de Fires i Congressos, ara si vostè
m’ajuda a trobar patrocinadors l’organització anirà de franc.

Moltes gràcies.

II. InterpelAlació RGE núm. 4079/01, presentada pe l  Grup
Parlamentari  Popular, relativa a la política del Govern en
relació amb la tercera edat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident del Govern. Amb la seva
intervenció queda tancat el torn de preguntes.

Passam al següent punt de l’ordre del dia, la interpelAlació
4079, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
política del Govern en relació a la tercera edat. En nom del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Francesc Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera de Benestar Social, esper que els jetlag del viatge
transoceànic darrer ja hagi estat superat i aprofito per donar-li
la benvinguda a aquesta institució, democràtica, participativa,
allà on han estat elegits d’una forma directe, secreta, mitjançant
l’exercici del vot per part dels ciutadans, institució a la que ens
hi sentim molt ben representats i que no tenim ganes d’altres
aventures com democràcies participatives que vostè vol
introduir, però aquest serà el motiu d’un altre debat que
tendrem ocasió de mantenir en comissió, tal i com ja hem
anunciat.

El motiu de la interpelAlació d’avui va dirigit a una temàtica
que ja vàrem tocar el dia del debat dels pressuposts.
Efectivament durant el debat de pressuposts vàrem anunciar
que plantejaríem una interpelAlació a l’àrea de gent gran, de la
tercera edat, per conèixer l’opinió del Govern sobre una sèrie de
qüestions i perquè el Govern analitzés i ens digués què en

pensa d’alguns dels plantejaments que s’han vengut fent en
aquests ja quasi tres anys de Govern de pacte de progrés,
d’esquerres a la nostra comunitat per avaluar, comença a ser
hora d’avaluar i de valorar quines coses s’han fet i com s’han
fetes. 

Molt breument vull fer referència a la situació que ens
actualment, la situació en aquest moment és vertaderament
complexa, l’any 1996 teníem una taxa d’un 43,28 d’envelliment,
però l’any 1998 ja ha pujat a un 45,05. El servei de
teleassistència només arriba al 0,40% quan es recomana que
arribi a un 3 o 5% de la població necessitada. Respecte a
centres de dia tampoc ens sobre res, Mallorca té 0,14; Menorca
0,27 i Eivissa 0,1 les recomanacions són que s’arribi a un 2% de
la població de més de 65 anys. El dèficit de places assistencials
és vertaderament elevat com veurem al llarg d’aquest debat.
Davant aquesta situació que és una situació certament
estructural, no voldria per res que anàssim a cercar
responsabilitats perquè podríem repartir des de l’antic Inserso,
podríem repartir responsabilitats però crec que el debat
d’aquesta cambra ha de ser per trobar solucions, plantejar
quines qüestions hi ha damunt la taula, que preocupen perquè
tenen una incidència molt directe damunt, no només el
tractament de la gent gran, sinó que tenen una gran incidència
sobre els temes de salut, com sap molt bé la consellera, una
gran incidència sobre el tema de pensions, d’assegurances. Per
tant, ens trobam davant una situació progressiva que creix i que
genera una demanda i el que és la temàtica social, una demanda
molt especial.

Vostès varen elaborar, o reeditar o corregir el Pla estratègic
per a persones majors a les Illes Balears i varen fer una sèrie de
plantejaments que no podem en el poc temps que es substancia
aquest debat fer-ne una anàlisi específica de tots els punts,
però sí algunes coses que jo he anat subratllant m’agradaria
que vostè em digués que en pensa, molt especialment d’una
qüestió que més endavant en parlaré que és la residència de no
vàlids a Mallorca. Es parlava dins les mesures més importants
que s’havien de dur a terme, la creació de 36 centres d’estades
diurnes, creant 720 places noves, és evident que el pla no s’ha
d’executar en un any, això és obvi, jo no li deman si vostè ha
constituït aquests 36 centres, li deman què s’ha fet, com estam
respecte aquesta qüestió. Respecte les residències de Menorca
i Eivissa, vostè ja ha anunciat que es construirien, m’agradaria
que pogués establir terminis i pogués dir en quin moment
processal es troben, si ja s’han posat en marxa els concursos,
a quin moment d’aquest procediment ens trobam? De la
Residència de Mallorca, com ja he dit, després en faré un
comentari. Un augment de la ratio de teleassistència que ens
situés en el 3%, que jo indicava fa un moments que era el
recomanable, també si ens pot indicar quines coses s’han fet.

Altres tipus de mesura eren de posar en marxa d’una forma
experimental l’acolliment familiar de persones grans, voldria
saber com ha anat. Elaboració d’un manual dirigit a les
editorials de llibres de text, de com afavorir una visió solidària
i que exclogui estereotips socials respecte la vellesa i promoure
entre els mitjans de comunicació l’elaboració d’un codi
odontològic, destinat a millorar el tractament dirigit a evitar la
perpetuació dels rols negatius respecte la vellesa, s’ha fet
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aquest codi odontològic, s’ha elaborat? No ens costa que sigui
així, però li dono l’oportunitat mitjançant aquesta interpelAlació
que ho expliqui. Impulsar la inclusió dins els convenis
colAlectius de clàusules que facin més flexibles les condicions
laborals d’aquells treballadors que s’ocupen de l’atenció a
persones majors, s’ha fet alguna cosa sobre aquest tema?
Conveniar a la UIB l’estudi de la xarxa natural d’atenció a les
seves característiques i necessitats, s’ha fet? I si s’ha fet qui ho
ha fet? Promoure la reinserció a l’àmbit local d’uns cens de
persones amb greus problemes de mobilitat, conveni amb
l’Ibavi per reservar plantes baixes i primers pisos a les noves
promocions, etcètera, etcètera. Li faig un repàs molt ràpid,
després la realització de campanyes des de les associacions de
persones majors per promoure la figura del voluntari senior,
s’ha fet això? Ens pot explicar l’estat d’aquesta qüestió.
Aquesta és una primera part de la interpelAlació, què s’ha fet
d’allò que estava previst en el pla estratègic de persones majors
de les Illes Balears?

Una altra qüestió que li vull comentar, d’una forma ràpida
també, és el tema del decret que regula l’obertura i condicions
de les residències privades i públiques a la comunitat autònoma
de les Illes Balears i molt especialment perquè ja li vaig
comentar de passada el dia que es varen discutir els
pressuposts en aquesta comunitat i vostè no em va donar, en
el meu parer, una resposta adequada, li torn a demanar si vostè
creu que la interpretació de la disposició addicional única
d’aquest decret 123/2001 de 19 d’octubre, no és un altre cosa
que deixar en mans de les autoritats de la conselleria,
exclusivament en mans de les autoritats de la conselleria poder
autoritzar determinats projectes que no compleixin
específicament les condicions que es posen en el decret. Jo la
interpretació que faig és una interpretació literal, llegir les
expressions que conté aquesta disposició i a mi em duen a
pensar que podríem entrar dins una situació d’arbitrarietat, on
naturalment l’administrat no té altre remei que quedar pendent
que la voluntat capritxosa de l’administrador decideixi quines
de les que no compleixen poden o no poden ser autoritzades a
funcionar com a residències. Aquestes decisions que puguin
estar basades en l’arbitrarietat ens preocupen, crec que haurien
de preocupar a tota la cambra perquè poden, no vull dir que
hagin de donar, però poden donar situacions injustes i
situacions no desitjades.

També voldria aprofitar el poc temps que em queda per fer-li
un comentari sobre un cas concret. El tema de la Residència de
Mallorca és un tema que senzillament no entenem, nosaltres li
vàrem donar a vostè la possibilitat que en el debat de
pressuposts aprovés una esmena, nosaltres demanàvem ni tan
sols sometent a terminis estrictes, la creació d’una residència
per assistits a l’illa de Mallorca i vostè s’hi va oposar i a més
vostè que ha reconegut públicament que hi ha una demanda de
més de 700 persones necessitades d’un lloc residencial a l’illa
de Mallorca, la seva resposta és que de moment no faran res, es
conveniaran algunes places, però de moment no sabem quins
s’han conveniat ni amb qui. Aquesta és una qüestió que ens
preocupa perquè naturalment afect a a persones vertaderament
necessitades, a persones que tots hem de fer un esforç per
ajudar-les i no podem entendre aquesta actitud de no voler
impulsar, ni tan sols plantejar-se la possibilitat que alguna

fundació, els sectors socials poguessin llançar un projecte amb
el suport de la conselleria i amb el suport financer de la
conselleria, amb part almenys, encara que deixés un marge de
benefici perquè els sectors poguessin sobreviure, permetés
donar resposta a aquesta demanda, no ha respost. 

No només això, també diu que l’Ajuntament de Palma que
és allà on hi ha el principal nombre de persones afectades no
s’ha dit res i no s’ha fet cap projecte idò nosaltres no hem de
fer res. Crec que això és una irresponsabilitat. Per no parlar de
la qüestió de Llucmajor, naturalment es va fer la primera part,
però queden dos terços de l’obra per realitzar i jo tenc en poder
meu una fotocopia d’una carta que molt amablement m’ha
deixat el diputat Gaspar Oliver, allà on l’arquitecte de l’obra,
gens sospitós, contractat fa molts anys per l’Inserso explica, es
decir, quedan pendientes por desarrollar las dos terceras
partes más importantes del hogar y por tanto quedan por
construir las partes que dan contenido y carácter específico
a un centro de día para la tercera edad, aquest centre quedarà
a mitges per una qüestió de 200 milions de pessetes, que jo crec
que podríem trobar a la Conselleria, que trobam per a altres
coses, per llançar aquesta qüestió.

També em preocupa, i m’agradaria que donàs qualque
explicació respecte d’aquesta qüestió, el tracte que donen
vostès a la federació de persones grans, de persones majors, de
quina manera se’ls ajuda, si se’ls han retallat les ajudes i
subvencions, per quins motius ha estat així, i que ens expliqui
quin fonament té aquest plantejament.

Jo de totes formes -i acab, Sr. President- he de dir que tenim
la sensació, però esperarem, i li donarem la possibilitat que
vostè ara expliqui els seus plantejaments i doni resposta, però
tenc la sensació que no s’aborden els problemes amb claredat,
que hi ha un cert prejudici -i permeti’m que li digui amb tots els
respectes- un poquet totalitari. I hi és a més no només en
l’activitat que es desenvolupa a la Conselleria, sinó en moltes
de les manifestacions que vostè fa. Avui mateix -no s’havia ni
de preparar- la nota d’Efe de les seves declaracions d’ahir,
comença dient “lógico que a quienes no quieren la igualdad
de las personas les moleste que algunos opinemos que no hay
que quedar al margen del movimiento global imparable”,
referint-se vostè al seu viatge a Porto Alegre. Els altres no
volem la igualtat de les persones. És a dir, vostè ja ha decidit
que vostès volen la igualtat de les persones, els altres no volem
la igualtat de les persones. Ja adjectivaran això quin tipus de
comportament és i quin tipus d’actitud és.

Però és que això no basta. Avui de matí estava jo a un
embús a la via de cintura a les 7 i mitja del matí, enmig de la
boira, sort que encara no han fet les rotondes, estava tot el
trànsit aturat, i la sent a vostè per la ràdio, que diu la següent
perla: “La ley de extranjería supuso un (...) de la
criminalización de los extranjeros y del fenómeno de la
inmigración”. Clar, la llei d’estrangeria és un producte
legislatiu, feta per uns diputats, que son elegits directament i
democràticament pels ciutadans, i que tenen una presumpció...

(El Sr. Vicepresident Primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
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 EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Fiol. 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gracias, Sr. Presidente. ...de veracitat, com tantes vegades
s’ha dit aquí, per cert, en els seus actes. I jo crec que el
plantejament que vostè fa, de dir que des del poder legislatiu es
criminalitzen determinades actituds, no és un plantejament
seriós, i no crec que pugui ser un plantejament fet de forma
correcta i seriosa per part d’aquest govern. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Fiol. Tiene la palabra la Sra. Consellera de
Bienestar Social. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Fiol,
per suposat quan vostè vulgui parlam de democràcia formal i de
democràcia participativa, i òbviament, per sort, es manifestarà
una vegada més la diferència entre vostès i nosaltres. I quan
vulgui també parlam de la Llei d’estrangeria, llei que es va
modificar, una llei consensuada amb totes les forces polítiques,
i es va modificar a partir de la imposició totalitària d’una majoria
absoluta. Quan vulgui parlam de tot això.

Però avui parlarem de la política de persones majors del
Govern de les Illes Balears, una política que sens dubte és
encara insuficient, però que sens dubte passa una pàgina d’un
passat recent de nulAla responsabilitat de l’Administració cap
a les persones majors, i d’una clara utilització d’aquestes amb
fins partidistes. Però bé, ens asserenarem i començarem a
explicar quina és la nostra política, que a més ja s’ha vist al
carrer i ja s’ha vist amb fets reals.

Vostè fa un diagnòstic que està basat precisament en
l’estudi que vàrem fer des de l’IBAS, perquè pensam que les
actuacions han de partir d’un coneixement clar de la realitat per
saber cap a on han d’anar aquestes actuacions des de -
òbviament- el criteri de la responsabilitat política. I estic d’acord
amb vostè, que les persones majors són un colAlectiu que creix.
La població major de 65 anys que viu a la nostra comunitat
autònoma se situa al voltant de les 124.000 persones, que
representen el 15% de la població, i no repetiré dades que a més
estan als nostres estudis, però que òbviament tots els índexs
d’envelliment i de necessitat, i de manca d’autonomia, i per tant
de dependència, van creixent. Aquest colAlectiu a la vegada és
un colAlectiu de persones que formen part d’una generació que
ha viscut grans canvis socials: s’ha passat d’una família
extensa a una família nuclear, amb menys possibilitats d’oferir
suport, s’han donat canvis culturals i tecnològics vertiginosos,
i s’han fet canvis polítics i econòmics que modifiquen les
estructures socials.

Davant això les administracions, sobretot les
administracions progressistes, les administracions que ens

preocupam de la igualtat... i quan vulgui també parlarem de
quins són els sistemes polítics que generen desigualtat i quins
són els sistemes polítics que no generen sinó que lluiten contra
les desigualtats. Però això és un altre tema, estaré encantada de
parlar amb vostè d’això. Des de les administracions, i
especialment des del Govern de les Illes Balears, s’han de dirigir
les polítiques socials que possibilitin un ventall d’actuacions
que donin garanties de futur a les persones majors, a la vegada
que possibilitin l’exercici de la seva pròpia responsabilitat, i la
participació en la societat civil, lluny de paternalismes que a
l’únic que condueixen és a una visió distorsionada i negativa
de les persones majors. Però això són models polítics que
òbviament ens diferencien.

La política en relació a les persones majors que
desenvolupa la Conselleria de Benestar Social a través, com un
eix fonamental, de l’IBAS, té set eixos fonamentals: la
planificació de les actuacions i polítiques, el resultat és un pla
de persones majors amb actuacions claríssimes, més de 60
actuacions a les quals faré referència; l’ordenació del sector
mitjançant la normativa; la descentralització dels serveis
mitjançant les lleis de transferències i la creació de xarxes a tot
el territori de les Illes Balears; la priorització dels colAlectius
dependents i dels serveis i prestacions de caràcter comunitari;
el compliment de la Llei de transferències, llei per cert que
vostès varen incomplir, fent referència a la del 93; la participació
dels colAlectius afectats i de totes les administracions, consells
insulars i ajuntaments; i el compliment del conveni per al
desenvolupament del Pla gerontològic amb el Govern de
l’Estat. I s’observarà que feim referència a aquest colAlectiu com
a persones majors, i no com a tercera edat, que és la referència
que vostè fa, perquè aquest terme és un terme que rebutgen les
pròpies associacions i les federacions de persones majors de
les nostres illes i de l’Estat. 

La planificació de les polítiques autonòmiques en serveis
socials, com he dit, resulta imprescindible per poder
desenvolupar una política adequada a les necessitats, i
conseqüent a la vegada amb els recursos de la comunitat
autònoma. Són dues qüestions que hem de tenir en compte, les
necessitats de la població, però òbviament els recursos amb els
quals compta l’Administració. Per això, com he dit, una de les
primeres tasques del Govern va ser encarregar a la Universitat
un estudi per després elaborar el Pla autonòmic. I clar, com
vostè ha anunciat, els resultats de l’anàlisi no varen ser gens
encoratjadors, i es manifesten clarament les mancances en
molts dels serveis socials bàsics per a persones majors,
especialment en el servei d’ajuda a domicili, en els centres de
dia, en els serveis de teleassistència, i també òbviament en les
residències. Si feim balanç, Sr. Fiol, de mig any de compliment
del Pla de persones majors, i feim balanç de dos anys de
Govern de progrés, parlant de les necessitats de les persones
majors, lògicament no ha de quedar als llimbs, com si no
hagués existit la política del Govern anterior; perquè en base a
això, en base a aquestes necessitats, és en base al que
nosaltres hem començat a actuar.

L’objectiu de la Conselleria ha estat reduir els dèficits
estructurals en serveis a la nostra comunitat. En aquests dos
anys les principals actuacions han estat: augmentar un 30% la
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participació econòmica en el servei d’ajuda a domicili a tots els
ajuntaments de les Illes Balears, la qual cosa ha facilitat, segons
les nostres dades, la incorporació de 800 usuaris més. En set
anys, Sr. Fiol, vostès no varen augmentar ni una sola pesseta
el servei d’ajuda a domicili.

Una altra qüestió que s’ha fet és negociar amb l’Ajuntament
de Palma la gestió del servei d’ajuda a domicili de Ciutat. La
nostra era l’única comunitat autònoma de l’Estat que
gestionava directament un servei d’ajuda a domicili que, com
vostè sap, és una competència municipal. Això es fa des del
mes d’octubre del 2000. La creació de dos centres de dia,
d’estades diürnes, nous, de gestió pròpia, la Bonanova i
Eivissa, que depenen de l’IBAS, el d’Eivissa ja s’ha transferit,
segons la Llei de transferències ja el gestiona el Consell Insular
d’Eivissa i Formentera, i convenir la creació per l’any 2001 de 12
centres nous, dels quals dos ja funcionen: Mancomunitat del
Pla, a Montuïri; i Lloseta, que es va posar en funcionament al
principi d’enguany. Es colAlabora també amb l’Ajuntament
d’Alcúdia per al manteniment del centre de dia. La modificació
del projecte arquitectònic de la residència de Felanitx, per
adaptar totes les places per a assistits, perquè, clar, hem de dir
que la seva política, que es basava sobretot en creació no de
centres de dia, això que vostè em demana; vostès varen crear
zero places de centres de dia, però sí varen crear a partir del Pla
gerontològic, per tant tergiversant el que és la filosofia del Pla
gerontològic, un munt de clubs de persones majors per a
persones vàlides. I en aquest sentit vostès el que varen fer és
modificar i llevar 100 places d’un projecte que era per a 200
persones, i el varen convertir a més en un centre per a persones
vàlides, i ha de ser així, perquè el que ens vàrem trobar és que
les cadires de rodes no entraven a les habitacions. Per tant,
vostès varen pensar en una residència no dirigida, com ha de
ser, a persones assistides; i això marca un model
importantíssim. Compromís de la Llei de transferències dels
serveis socials, que, com vostè ja sap, 70 places a Menorca i 80
a Eivissa. La residència d’Eivissa s’està esperant ara que
l’Ajuntament de Santa Eulàlia, que governen vostès, materialitzi
la cessió del terreny, per tal que es pugui construir. Però el
Consell d’Eivissa i Formentera ja té redactat el seu pla
funcional.

S’ha ampliat la concertació de places residencials per a
assistits, amb 18 places més a Menorca, a Alaior i es Mercadal,
i 2 places temporals més al municipi de Porreres. S’ha creat amb
l’Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca i el de Menorca
el servei de tutela per a persones incapacitades judicialment a
les Illes, tant a Menorca com a Mallorca. S’ha garantit la
permanència a la universitat oberta per a persones majors, amb
un conveni amb la UIB. S’han incrementat durant dos anys
consecutius les pensions no contributives, el 42% de les quals
són de jubilació, és a dir de persones de més de 65 anys.
L’increment ha suposat, tal i com anunciàvem i ens
comprometíem en el pacte de govern, situar les pensions no
contributives en un 60% del salari mínim interprofessional. I
s’ha disseny at la targeta bàsica, per tal que aquelles persones
amb renda per càpita inferior a 66.000 pessetes a l’any puguin
accedir també a aquesta prestació.

Quant a normativa, jo no tenc temps ara, però supòs que
podré donar algunes dades més al darrer torn, però hem regulat
sens dubte el que vostès no havien regulat. Érem l’única
comunitat autònoma que no tenia regulat el servei a domicili.
Hem regulat el servei d’ajuda a domicili. La regulació que
vostès tenien de residències era realment permès que vostè ara
em faci aquí qüestions de judicis o interpretacions no
únicament literals, sinó tendencioses, d’una disposició
addicional, el que és cert és que hem regulat les residències de
persones majors, els centres de dia i els clubs, i això és una
novetat en aquesta comunitat. 

Quant a places de centres de dia el balanç és claríssim:
durant l’any 2000 es varen crear més de 60 places de centre de
dia al conjunt de la comunitat; per l’any 2001 s’han posat en
marxa 12 convenis, que ara comencen a donar fruit... 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, vagi acabant per favor. 

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

Sí, ara acab, Sr. President.

En definitiva és, sens dubte, jo crec que vostès si parlen de
persones majors, si volen increpar aquest govern respecte de
les polítiques de persones majors, han elegit un mal tema,
perquè el que vàrem veure de vostès és una nul Ala
responsabilitat cap a les persones majors, i una utilització
clarament partidista, que es va manifestar en una baralla
realment vergonyosa amb el Consell Insular per mantenir el
control de les associacions. Després, si vol, parlam
d’associacions, tenc per suposat moltes més coses a dir, però
ara acab el meu torn.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Grups que vulguin
intervenir? El Sr. Buele en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula per un temps de 5 minuts. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President. Volem intervenir, malgrat sigui
breument en aquesta interpelAlació que fa el Grup Parlamentari
Popular a la política del Govern de les Illes Balears en relació a
la tercera edat i el que hem de dir és que ens ha semblat que
més que una interpelAlació al Govern de les Illes Balears sobre
un reclam de major atenció a les necessitats reals de la gent
major, més que veure quines han estat i quines són actualment
aquestes necessitats reals que pateix aquest gran colAlectiu de
la nostra societat, ens ha semblat per la intervenció que ha fet
el portaveu del Grup Parlamentari Popular, que es fixava en
unes actuacions d’una consellera d’aquest Govern, que pel que
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ha semblat li resulta insuportable, passarem per alt les
indicacions que ha fet altres aventures de democràcies
participatives perquè creim que no és l’objecte d’aquesta
interpelAlació, tot i que consideram que en un Parlament com
aquest hi pot haver graus i més graus de participació, pot haver
graus i més graus d’intensitat en l’aprofundiment de la
democràcia.

Respecte d’allò que ha dit el portaveu del Grup Parlamentari
Popular, l’exposició que ha fet respecte la situació l’hem de
compartir parcialment i la compartim pel fet que, com molt bé ha
dit la Consellera de Benestar Social, estam parlant d’un
colAlectiu de persones que cada vegada va en augment i que
cada vegada reflecteix molt més els efectes negatius que
recauen damunt aquest colAlectiu, que ha patit seriosos canvis
i molt intensos al llarg de la seva vida. Una persona major
d’avui dia, tot i que pot gaudir d’una situació millor de la que
podia tenir una persona major de temps enrera, du damunt la
marca rebuda durant tots els anys de la seva vida i des del
Govern de les Illes Balears, efectivament mitjançant aquest Pla
estratègic de persones majors, és bo que es vegi que s’ha fet i
que s’ha deixat de fer, naturalment que un Pla estratègic per a
persones majors com el que té aquesta comunitat autònoma de
les Illes Balears s’ha complit en un 100%, no és qüestió de poc
temps sinó que requereix molts esforços i també molta
destinació.

Nosaltres hem vist que la crítica que s’ha volgut fer en el
decret 123/2000, qualificant-lo com a una autorització
administrativa de residències que queda molt en mans de la
discreció dels governants, és un qualificatiu que es pot aplicar
a qualsevol altra mesura que prengui el Govern, sempre que
s’ajusti a la norma i la llei, qualsevol llei es pot interpretar com
a una imposició que pugui venir, que pugui quedar a discreció
de la interpretació que pugui fer el governant. Tot i això,
nosaltres entenem que des del Govern de les Illes Balears allò
que es pretén és combatre les deficiències, els fraus que moltes
vegades es poden donar en situacions d’atenció a les persones
majors que requereixen, efectivament ser ateses de la millor
manera possible. I en relació a les ajudes a la Federació de
Persones Majors, ens sembla també que des del Govern de les
Illes Balears es fa que tot el teixit associatiu d’aquesta
comunitat autònoma s’enforteixi amb les aportacions que hi
pugui fer el Govern.

Sí que rebutjaríem de ple que aquest Govern de les Illes
Balears a través de la Consellera de Benestar Social intenti
escampar cap casta de perjudici, ha dit el portaveu del Grup
Parlamentari Popular, un poquet totalitari, en primer lloc o s’és
totalitari o no s’és totalitari, no un poc o gens totalitari. En
relació a la Llei d’estrangeria que criminalitza determinades
actuacions és una interpretació que es pot fer d’una crítica que
es pot fer a una llei que es considera més negativa que positiva
per als colAlectius d’immigrants, nosaltres havent escoltat la
intervenció de la Consellera de Benestar Social i havent-li sentit
a dir quins són els eixos fonamentals de la política del Govern
de les Illes Balears, basant-se en la descentralització, les
prioritzacions i la participació creim que s’està atenent les
necessitats d’aquest colAlectiu de la gent intentant reduir tots
els dèficits estructurals que s’han detectat i demanaríem que el

Grup Parlamentari Popular en les seves interpelAlacions al
Govern de les Illes Balears es fixés més amb allò que és
l’objecte d’aquesta interpelAlació i el subjecte i no convertir una
interpelAlació al Govern amb una crítica aforada i personalitzada
a una membre d’aquest Govern, que pot tenir i mantenir
l’actitud que consideri que és la més adient en defensa
d’aquest colAlectiu que són les persones majors. No dubtem
que persones majors de la nostra comunitat autònoma reben del
Govern de les Illes Balears l’atenció que requereix pel que fa a
treball i pensions, pel que fa a habitatges, transport i pel que fa
a benestar social.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele en nom del Grup Parlamentari del
PSM-Entesa Nacionalista. La Sra. Hernanz en nom del Grup
Socialista té la paraula. 

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
Hemos escuchado atentamente la intervención del Sr. Fiol y de
la Consellera Caro en esta interpelación relativa a la política del
Govern con las personas mayores. Con el Sr. Fiol compartimos
que cuando este Govern en el año 1999 adquirió el compromiso
de gobernar las Islas Baleares sí había un mal panorama en
relación con las personas mayores, es decir había déficit
importantes, eso lo ha dicho el Sr. Fiol, es así lo compartimos y
no entraremos en porque era así o porque no es evidente, pero
sí que ese era un tema preocupante y que había que encarar.
Por tanto, consideramos muy positivo y creemos que era
absolutamente necesario la redacción y aprobación del Plan
estratégico de personas mayores, puesto que anteriores planes,
evidentemente con el resultado y con el panorama que
teníamos no podíamos dar solución a un problema grave y cada
vez, com ha dicho el Sr. Fiol, es más importante.

Por tanto, era necesario la aprobación de un nuevo plan
estratégico de personas mayores y consideramos positivo que
se hiciera antes un profundo trabajo de análisis de la realidad,
en el cual se marcasen una serie de objetivos en este plan que
compartimos y a los que consideramos que se tiene que ir
dando cumplimiento de forma progresiva, evidentemente no se
puede solucionar el problema ni en un año, ni en dos, pero sí
que desde el Grupo Parlamentario Socialista queríamos hacer
hincapié en la forma progresiva pero simultánea. Es decir, es
muy importante sobretodo en una comunidad como la nuestra
que faltaban tantos servicios para personas mayores, es
importante decía la creación de nuevos servicios, pero también
es importante la regulación de estos servicios, o de la formación
de determinados profesionales que van a prestar estos
servicios y que en definitiva va ser lo que garantizará la calidad
de esos servicios que se prestan, sigo con los objetivos del
plan estratégico que están marcados en el plan y que son a su
vez estos objetivos y por eso me estoy refiriendo a ellos los
que marcan las lineas de actuación del Govern en relación con
esta política de personas mayores.
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Dentro de estos objetivos queríamos resaltar también la
linea de ayudas complementarias a las pensiones más bajas, o
el fomento de la participación democrática a través, se ha
efectuado la reforma del consell autonómico de personas
mayores y la creación del consell permanente, o el apoyo de las
federaciones de las distintas islas, otro objetivo que se marca
es la creación de una colección de publicaciones específicas en
relación a temas de interés para las personas mayores, creo que
se han publicado algunos libros. Por tanto, decía que es
importante que se asuman y se lleven a cabo cada uno de estos
objetivos, pero evidentemente la creación de servicios es muy
importante, creación de servicios según los objetivos que
marca el plan. Por tanto, hay que ver como se ha ido
cumpliendo este objetivo que al final será el que permita ir
paliando el déficit que padecía nuestra comunidad. Por tanto,
decía que les había escuchado atentamente y creo que son
importantes cosas como las que ha explicado la Consellera de
Bienestar Social, como la firma de convenios con diferentes
ayuntamientos para la creación de 12 nuevos centros de
estancias diurnas, o el concierto de nuevas plazas
residenciales, o los compromisos reflejados en la Ley de
transferencia para la creación de nuevas residencias en Ibiza y
Menorca.

Por tanto, compartimos los objetivos del plan y según las
explicaciones que acabamos de escuchar, creemos que esos
objetivos se están cumpliendo y se están cumpliendo a un
buen ritmo, evidentemente lo más probable es que acabe esta
legislatura y no hayamos podido paliar todo ese déficit, o
solucionado todos los problemas, pero así como compartimos
los objetivos y comprobamos que se está trabajando para
cumplirlos, desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos
mostrar la conformidad con la política que se está llevando a
cabo en el tema de las personas mayores, desde lo que es la
ejecución de ese plan estratégico.

Gracias, Sr. Presidente.

(La Sra. Vicepresidenta Segona substitueix el Sr.
President en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Hernanz. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Fiol per un temps de 5 minuts.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
breu temps que em correspon ho dedicaré els primers minuts a
fer una consideració de caràcter general. Jo he començant la
meva primera intervenció amb un to de certa broma en relació
a com funciona aquest Parlament en contraposició a altres
fòrums, he pretès que fos d’una manera simpàtica, fins i tot
llevar tensió, però clar això que abans ho deia en broma ho
hauré de dir seriosament, sobretot al Sr. Buele que em mira rient,
perquè clar s’ha arribat a l’extrem Sra. Presidenta, que ens ha dit
com hem de fer les interpelAlacions en el Govern. 

Jo crec que dins aquesta cambra estam arribant a situacions
i s’està avançant per fronteres que no hauríem de creuar mai,
perquè a més ho fan les mateixes persones que parlen de
totalitarisme, parlen de paternalisme, parlen de democràcia i
després ens diuen el que hem de fer i aquesta actitud del Sr.
Buele, a qui tenc una estima personal vàrem coincidir a
l’Ajuntament de Palma, em preocupa perquè és compartida per
molta gent dins aquest Parlament, massa vegades els consellers
contesten en el Govern dient aquest tipus de pregunta l’únic
que fan és demostrar que..., no senyors massa vegada s’empra
dins aquesta cambra l’argument que els d’abans eren els
dolents i els que hi ha ara són els bons i sempre estam igual i
quan acabarà això? Perquè això que ho fessin els primers mesos
tenia una certa lògica, fins i tot una certa gràcia, com a
argument formal podia servir, escotin aquí hi havia uns senyors
del PP que eren molt dolents, ara hem arribat nosaltres i ho
arreglarem tot i comprenguin que els primers mesos, ara ja
estam dins el tercer any però i començam el compte enrera de
les properes eleccions i aquí quina és la realitat? La realitat és
que la paraula més emprada és el paternalisme dels d’abans,
nula responsabilidad y utilización de la gente mayor con
fines partidistas, utilización del cargo con fines partidistas
para irme al Brasil a discutir cosas que no tienen nada que
ver con mi papel institucional.

Per tant, no facin judicis de valor dels que hi havia abans,
entre qui em fico a mi amb alguna responsabilitat i els puc
assegurar que cada vegada que es parla d’aquesta manera
quedo estorat, perquè jo no sé si ho feia bé o malament, però
feia molta feina i tota la gent feia molta feina, segurament feien
coses malament, també en feien de bé i vostè d’un plumazo,
nula responsabildad, ultilización de la gente con fines
partidistas, naturalment de la llista dels deures un minut i mig
i naturalment que s’han fet coses, jo no li ho discuteixo, però el
que em preocupa més i vostè n’està orgullosa per acabar-ho
d’arreglar, el que més s’ha fet és regular, fer reglaments, fer
normes, decretar i d’alguna manera posar limitacions, que a més
i vull insistir Sr. Buele en aquest extrem, una lectura..., ha arribat
a dir vostè interpretació tendenciosa, no, no, gens tendenciosa,
una lectura literal d’allò que diu el decret. 

Certament no vull discutir la finalitat que pot ser bona, però
de la literalitat d’allò que es diu no es diu altra cosa, serà la
consellera o conseller de torn que en un moment determinat
podrà dir, aquesta residència no compleix, però bé farem com si
complís, això ho diu aquí no m’ho invento jo, perquè pareix que
arriba un moment que pareix que ens inventem les coses. Per
tant, en el meu mode de veure un excés de normativa, un excés
de regulació, propi naturalment de les Administracions
progressistes, això l’honra, dins els seus plantejaments, la seva
mentalitat, tot s’ha de regular, ordenar i estar milimetrat. Bé
nosaltres no compartim aquest plantejament, com no podem
acceptar el plantejament que fa vostè que tot el que es feia
abans es feia per pur paternalisme i instrumentalització, quan
vertaderament es feien coses importants que vostès d’alguna
manera han retallat, si s’ha retallat el finançament de la gent
gran no n’ha parlat i m’agradaria que en parlés, la raó perquè no
s’ha fet la segona part del centre de Llucmajor no n’ha parlat i
m’agradaria que en parlés queden tota una sèrie de coses en
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l’aire que, naturalment, serien susceptibles d’una segona
lectura.

Però sí que vull acabar com he començat la meva
intervenció, qui els parla sempre procura emprar, no vull dir un
to no belAligerant, seria una ximplesa dir el contrario, però de
totes maneres un to respectuós i correcte i, naturalment, dins el
debat parlamentari es diuen coses que poden saber greu o que
poden molestar; però jo no estic, naturalment, disposat en
aquest Parlament que ningú em digui, i molt menys les
bancades contràries, el que hem de fer i de quina manera ho
hem de fer.

Moltes gràcies.

LA SRA PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Per tancar, té la paraula la consellera de
Benestar Social, per un temps de cinc minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Fiol, vostè em té estorada, precisament jo pens que vostè és
advocat, que no consideri la necessitat de regular, de decretar
-com vostè diu-, pens que vostè ha de tenir claríssim que a una
societat democràtica la regulació i la normativa es fa,
precisament a una societat democràtica, per donar garanties als
ciutadans dels compliments dels deures que ha de tenir
l’administració cap a ells i garanties que els serveis i les
prestacions s’ofereixen com s’han d’oferir. Per suposat, clar
que feim decrets i regulam, és que el que feim és donar resposta
al decret, perdó, al desert normatiu que també ens varen deixar.

Vostè diu que feim comparacions i que no feim
comparacions i que dedic poc temps a les actuacions. Escolti,
he necessitat temps per a les actuacions, en canvi per al passat
necessit molt poc temps, però li repetiré, ho repetiré: zero places
residencials. I no em serveix que digui això de què les
transferències no es varen fer fins al 97, perquè això no m’ho
crec, es van fer les transferències de l’Inserso, però vostès, el
Govern, totes les comunitats autònomes tenim competències
plenes en serveis socials des que es va aprovar la Constitució
i, després, els estatuts d’autonomia; per tant, zero places
residencials. Zero places de centres de dia, set anys sense pujar
una sola pesseta en el que és servei d’ajuda a domicili;
teleassistència pràcticament inexistent. És ràpid el balanç,
normativa: zero. I després li he fet una llista que, per suposat,
no he tengut temps i no he tengut temps perquè hi ha bastants
coses a dir.

Vostè em demanava, residències. Crec que la Sra. Sofía
Hernanz li ha dit molt clarament, el tema de les residències, el
compromís del Govern és un compromís amb el conjunt del
territori de les Illes Balears, i en aquest pla i en aquesta
legislatura, de construcció de residències, hi ha un compromís
claríssim amb uns territoris que vostès no varen tenir cap
mirament de no donar cap servei, amb Menorca i amb Eivissa i
Formentera. Però després, escolti, és que vostè no sap el què

és concertar places, el pla diu, i segurament acabarem l’any
2002 amb un 70% d’aquest objectiu complert, el pla diu que
concertarem 125 places a Mallorca. Què significa concertar, Sr.
Fiol? Concertar significa control públic; sí, senyor, control
públic perquè és el que dóna garantia als ciutadans; compromís
públic, preu públic; taxa pública i accés públic que garanteixi
una paraula que també sembla que per a vostès és inexistent,
que és l’equitat. I això ho garanteix, de la mateixa manera que la
construcció i la gestió pública ho garanteixen, les places
concertades sembla que vostè no sap què són les places
concertades.

I no em vengui amb què fa servir un to de broma, no em
vengui amb això perquè vostè dóna punyalades de broma: ja,
ja, ja, em sap greu! Li he fet mal? Treu aquí un tema que no és
el tema del debat i per suposat jo no puc respondre perquè
vostè considera que no m’he atès i no he contestat el que
m’havia demanat. Però vostè tampoc no ha incidit en el que
havia d’incidir, i quan vulgui parlam de tota aquesta resta de
qüestions de si hem de participar o no; dels viatges, podem
parlar moltíssim de viatges, dels seus viatges i dels nostres
viatges, quan vulgui, Sr. Fiol.

Miri, acolliment de persones majors. El tema de l’acolliment
de persones majors és un projecte experimental que tenim ja
pràcticament en marxa, que segur que el presentarem ben aviat;
està l’ordre redactada i es publicarà en el BOCAIB a partir del
mes de febrer, i farem, per tant, una presentació pública.

Quant a accions per promocionar la imatge positiva de la
vellesa, vàrem presentar fa molt poc un llibre que es diu Els
nostres padrins, escrit, precisament, -perdó, un llibre que vàrem
presentar sobre les persones majors, ara m’he equivocat de
títol- i hem posat en marxa un concurs que es diu Els nostres
padrins, que el feim conjuntament amb la Conselleria
d’Educació per tal de promocionar la imatge de les persones
majors a les escoles.

Quant al suport de les federacions. Escolti, miri, la Llei de
transferències del 94 va transferir als consells insular el tema de
l’associacionisme en persones majors; des del 94 fins al 99, com
ja li he dit, el que vàrem observar, el que vàrem veure és una
baralla institucional vergonyosa. El que hem fet a partir del 99,
per suposat, és establir convenis amb els tres consells insulars,
convenis que han suposat 384.000 euros, uns 64 milions de
pessetes, per tal que a partir dels consells insulars es
mantenguin les associacions. Però a la vegada hem fet a les
federacions, a les quatre federacions de les nostres illes, de
persones majors, a les quatre, no només a una, ajudes a través
d’una ordre que, bàsicament, fan servir per a l’equipament de
les seves federacions i ajuda per a l’edició d’una revista.

Sr. Fiol, crec que si posam les coses en una balança, que
s’hi han de posar, perquè quan es demana a un govern es
demana també en raó a què ha fet el que ha fet; crec que aquest
zero a la progressió que s’està fent des del Pla de persones
majors és, sens dubte, significativa, és una canvi quantitatiu,
qualitatiu, és un canvi de model i és un canvi de compromís;
vostès faran la retòrica que vulguin, però la realitat és tossuda
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i la realitat així ho demostra, hi ha un canvi significatiu entre
vostès i entre nosaltres, afortunadament. Gràcies.

III. Proposició no de llei RGE núm. 3496/01, presentada pel
Grup Parlamentari  Popular, relativa a pla per facilitar la
incorporació de les empreses a la nova societat de la
informació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Consellera, per favor. Gràcies, el debat ja
està acabat, em sap greu.

Finalitzat aquest debat, passam al següent punt de l’Ordre
del Dia amb la proposició no de llei número 3496/01, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa al pla per facilitar la
incorporació de les empreses a la nova societat de la
informació. En nom del Grup Parlamentari Popular, té la paraula
el Sr. Guillem Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Presidenta. Senyores i senyors diputats la
Proposició no de llei que avui presentam en aquesta cambra va
ser presentada dia 25 d’abril del 2001, és a dir que d’aquí a dos
mesos farà pràcticament un any. Nosaltres pensam que era i
encara és una proposició no de llei que té un conjunt de
propostes per presentar a les Pimes i als consumidors de les
Illes Balears i siguin positives per donar un impuls al
desenvolupament de la societat de la informació i el
coneixement a la nostra comunitat autònoma. A més, aquesta
proposició no de llei vol seguir els objectius ja de la iniciativa
europea (...), que va ser aprovada per la Unió Europea, pel
Consell Extraordinari que es va fer a Lisboa el març del 2000, així
com després l’acció esp ecífica, aprovada a Feira el juny del
mateix any.

El Govern espanyol ha fet un Pla Info 21, que conté 21
projectes emblemàtics, dels quals sis són destinats a ciutadans
i empresa, deu a l’administració electrònica i cinc a Espanya
amb la xarxa, a Internet, i açò fa que nosaltres estem preocupat
perquè la comunitat autònoma de les Illes Balears no quedi
despenjada, exclosa d’aquest món tan canviant de les noves
tecnologies; i no puguem quedar també, per què no, despenjats
d’aquesta inèrcia, que malament aniríem per al bé d’aquestes
illes. I hem de ser conscients que el desenvolupament d’una
societat de la informació requereix la contribució de tothom i
aquesta contribució ha de ser suportada pel sector públic i
tothom hi ha d’estar implicat, la iniciativa privada també, les
empreses també i, sobretot, les petites i mitjanes empreses i els
consumidors. Per açò són interessants totes aquestes línies
que es duen, de liberalització, el Govern espanyol, de
telecomunicacions i noves tecnologies de la informació que
liberalitza el sector i fa que hi hagi més competència, i fa que
realment hi hagi de cada vegada unes tarifes més assequibles.

També que és imprescindible, i aquí el Govern té un gran
deure i una gran responsabilitat, és avançar en l’administració
electrònica. I després hi ha un altre tercer grup, que és l’accés
de tota la societat a aquesta nova era de la informació. I dins

aquest accés de tota la societat de totes les persones i famílies
i escoles, és també importantíssim l’apartat de les PIME, de les
petites i mitjanes empreses i dels consumidors, i en aquesta (...)
per tant referència aquesta proposició no de llei a aquest
apartat específic perquè les PIME s’incorporin a les noves
t ecnologies i al comerç electrònic, que s’adaptin
convenientment als cànons de l’economia global, aquesta
economia global per qualcú tan en entredit, però que si en
quedam despenjats malament anirem i no tenim futur.

Nosaltres, efectivament, la globalització de l’intercanvi
econòmic a nivell mundial, fa que la presència d’Internet a les
nostres vides, juntament amb els canvis de costums i d’hàbits
de les persones i, sobretot, des que la dona s’ha incorporat al
món laboral, fa que cada vegada sigui més important i cada
vegada hem de ser més sensibles i més eficaços dins aquesta
nova era.

I amb què es tradueixen aquests canvis? Nosaltres veim que
quan..., a l’alimentació, per exemple, les compres d’aliments es
fan d’una manera molt més espaiada, molt més ràpida, i cada
vegada creen més importància els grans centres comercials
perquè les persones, els usuaris, poden comparar preus i poden
comparar productes i qualitat, i açò fa que per a nosaltres sigui
important que l’agrupació de serveis sigui de cada vegada més
valorada.  Però és que de cada vegada, també, l’equipament
informàtic de les nostres cases de cada vegada s’implanta més,
malgrat darrerament el 10% només es fan per a compres, els que
tenen Internet, nosaltres creim que serà una inèrcia imparable.
Nosaltres veim que Iberia, per exemple, el 2000 va fer venda de
bitllets per 36 milions d’euros, però és que en el 2001 va doblar
aquesta xifra, i de cada vegada la gent ja compra més discos,
més llibres, fa subscripcions, fa operacions financeres per
Internet i planifica el seu viatge i les seves reserves d’hotel, i
açò sí, pareix que de cada vegada serà més important.

Aquesta simbiosi d’estar en xarxa cada vegada serà un fet
més normal, i és per açò que nosaltres el que volem és que en
aquest món de constant evolució, en que cada dia surten noves
tecnologies, hi ha oportunitats de negoci, evidentment també
n’hi de fracassos, però en qualsevol cas hi ha dades que
conviden a la reflexió. 

A Espanya la xifra d’internautes no supera els 7 milions de
persones, de les quals només un petit percentatge, com deia
abans, un 10% compra on line en els darrers 12 mesos, però
aquesta xifra creix constantment, al mateix temps que surten
nous sistemes de pagament, i avui de cada vegada hi ha més
canals finals que permeten que les persones i amb preus més
assequibles, gràcies a les tarifes planes, hi hagi més
competència i més oferta, i això vol dir que aquell que
aconsegueixi arribar a la meta trobarà un mercat disposat a la
compra on line, i per açò nosaltres, quan aquí parlam de lleis de
comerç que són restrictives i que van contra l’usuari i el
consumidor, aquí hi ha una gran oportunitat que té el Govern
i el conseller d’Economia, absent, que seria bo que s’ho
plantegés i realment impulsés aquest petit comerç, que dóna
tanta vida a les ciutats, perquè també doni vida a la xarxa i doni
vida a aquest comerç digital, que de cada vegada serà més
present a les nostres vides.
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És per açò que nosaltres presentam aquesta proposició no
de llei, emperò també volem que a les Illes Balears la universitat
jugui un paper clau de recerca i desenvolupament d’aquestes
noves tecnologies de la informació i comunicació, i que la seva
aplicació a la societat d’informació i a les PIME sigui un fet real,
que la universitat no sigui un ens que investiga memòria i
intelAligència artificial i que fa grans projectes digitals, emperò
que, en canvi, no tengui una correspondència amb l’economia
productiva, amb l’economia de les persones i amb els usuaris,
i jo crec que aquí hi ha una gran responsabilitat també per part
per part de la Universitat de les Illes Balears, perquè sigui açò
un fet real, factible i que puguem aprofitar, i que anem i siguem
capdavanters dins Espanya i dins la Mediterrània occidental en
aquesta nova era de la nova informació i del nou coneixement,
la societat SIC, com es diu ara.

És per tot açò que nosaltres hem presentat la proposició no
de llei, que té dos punts que jo crec que poden ser perfectament
assequibles per a tots els grups. Un és: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar un pla
que avaluï les oportunitats i els punts febles de les PIME per a
la seva incorporació a la nova societat de la informació i
comunicació”. I el punt 2 diu que, “atès que la nostra
universitat -com deia abans- ha de ser capdavantera en la
recerca i el desenvolupament de les noves tecnologies de la
informació i comunicació, el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern perquè impulsi programes de cooperació entre la UIB
i les PIME de les Illes Balears”. 

Per tant es tracta d’una proposició no de llei que nosaltres
creim encertada, oportuna en el temps i en el moment, on
s’impulsen grans plans de desenvolupament a nivell europeu,
a nivell d’Espanya i també que nosaltres no hauríem de perdre
el tren, i jo crec que açò notablement ho trobarien a guanyar les
PIME i, sobretot, el petit comerç, els nostres productes: que els
nostres productes agraris, els nostres productes comercials i
els nostres productes també de serveis i d’oci i de turisme,
siguin presents en aquest món de cap manera nosaltres no
podem deixar perdre. Vet aquí aquesta proposició no de llei.
Pensam, per tant, que pot ser perfectament atesa i votada  a
favor per tots els membres que composen aquesta cambra.

Gràcies, president. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR.  PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps, per la seva intervenció. Altres
grups que vulguin fixar posicions? El Sr. Crespí, en nom del
Grup Socialista, té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Com no podia ser d’altra manera, el
Sr. Camps ens ha presentat una proposició no de llei carregada
de bones intencions i, a més, amb un estil que n’és propi.
Hauríem de constatar que allò que ve dels camps sempre és
millor que allò que ve dels castells, com a mínim en forma.

Però jo li voldria dir, al Sr. Camps, que, no sé si
intencionadament o no, s’ha oblidat que el Govern d’aquesta
comunitat també fa alguna cosa. No ha fet cap referència a cap
actuació del Govern d’aquesta comunitat i sí ha fet alguna
referència a actuacions del ministeri corresponent del Govern
de l’Estat, la qual cosa nosaltres hem de considerar que sí, que
evidentment alguna cosa es fa en matèria de noves tecnologies,
de tecnologies de la comunicació i de tecnologies..., de les
noves tecnologies, encara que avui en dia és ja una mica
eufèmic parlar de coses noves.

Certament és vera que aquesta proposició no de llei no sé
jo per quines raons ha tardat tant en veure’s en aquesta
cambra, però certament jo li diria que, si ja tenia un cert tuf
d’obsolescència el mes d’abril del 2001, avui en dia té poc a què
donar-li suport en el sentit que insta a fer alguna cosa que està
pràcticament fet. 

I és vera que el tema de noves tecnologies és important,
vostè ha fet una incidència molt forta a l’ús de les noves
tecnologies per part dels ciutadans en l’obtenció de béns i
serveis, és a dir, tot allò que és avui connectar-se a través
d’Internet als serveis bancaris oberts, cosa que molts de
ciutadans fan i feim, l’adquisició de béns a través d’Internet, no
només comerços propers sinó que un pot acudir als comerços
més llunyans per obtenir les coses més increïbles, això també
creim que és bo, però no ha fet incidència a un tema important
que és competència precisament de l’Estat, que és aquest. Jo
aquí li mostraré les tarifes que en aquest moment deim tarifes
planes; home!, sí, planes, però és com la Meseta, no?, que és
plana però a 600 metres d’altura, és a dir, 6.500 pessetes
mensuals la connexió més econòmica segons diu aquest anunci
d’avui mateix a un diari nacional. Per tant, aquest sí que és un
tema on si el Govern vol que la xarxa funcioni, l’ha de posar a
l’abast dels ciutadans, és a dir, l’ordinador, per ser útil, ha
d’estar connectat permanentment. Això és la tarifa plana, com
veim a altres països i, per tant, és una finestra oberta que ha de
ser econòmicament suportable. Això és un tema en el qual el
Govern de l’Estat hi té molt a dir.

D’altra banda, hi ha un altre element important que vostè no
ha citat, i que és la formació dels ciutadans i la formació,
sobretot, dels ciutadans que s’incorporen ja a aquest món de
les noves tecnologies, no aquelles persones que han quedat ja
una mica endarrerides, però sí els nous; i aquí també crec que
hauria d’haver fet incidència al pla que en aquest moment ha
posat en marxa la Conselleria d’Educació de formació
informàtica en els centres educatius, el Pla Xarxipèlag, que és
una continuació del programa de noves tecnologies que ja va
implantar en el seu dia el Ministeri d’Educació quan tenia les
competències, ja fa molts d’anys, i que jo crec que està posant
el ciutadà al dia d’una eina que en el futur serà excloent a l’hora
que un país estigui o no en el rang de competitivitat.

Però respecte a la seva proposició en concret jo li diria que
vostè, pel que es veu, desconeix -i a mi m’estranya perquè això
circula per dins aquest parlament- aquest document
d’estratègia d’innovació i transferència tecnològica, aprovat, a
més, amb la colAlaboració, participació i consens dels sindicats,
organitzacions empresarials, etc., etc. Jo trob estrany que el Sr.
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Diputat no conegui aquest document, que no conegui que el
Pla R+D, on hi té naturalment la universitat un paper important
a jugar, ja està entregat en aquest parlament perquè es debati;
que el primer pla d’innovació està a punt de ser aprovat i, per
tant, també entrarà en aquest parlament perquè en tenguem
coneixement que, d’acord amb els treballs que va fent la
conselleria corresponent, on es va crear una comissió d’experts,
ja s’han evacuat documents sectorials sobre cohesió i sobre
infraestructures. 

Jo, Sr. Camps, no vull dir que la seva proposició no de llei
no fos, potser dia 25 d’abril, un tema que pogués despert ar aquí
algunes coses, o que encara no hi hagués hagut aquestes
realitzacions que jo crec que avui en dia la fan absolutament
innecessària, perquè fins i tot vostè insta a fer coses que ja
estan ultrapassades, és a dir, aquest document existeix, ens
posa al dia sobre les accions del Govern en aquesta matèria, i
jo crec que no té molt de sentit aprovar una cosa que té a veure
amb una situació d’una sèrie d’anys amb anterioritat.

Nosaltres insistim en què no és que estiguem en cont ra del
que vostè diu, però en el que sí estaríem en contra és del que
vostè ha dit al final, que aquesta proposició no de llei és
adequada als temps. Als temps possiblement no; als temps ja
s’ha quedat obsoleta i possiblement no és per culpa seva, sinó
per culpa de la tramitació parlamentària, que el seu grup va
anteposar unes altres a aquesta i aquesta ha vengut una mica
retardada. Potser hauria d’insistir en el seu grup que reguli el
tempus de l’actualitat de les coses i doni, com he dit al principi,
més importància als camps que als castells.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí, en nom del Grup Socialista. Sr.
Camps, vol intervenir per contradiccions? Té cinc minuts.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, Sr. Crespí,
vostè em fa dues valoracions. Una sobre tarifes planes; jo li he
dit que un dels eixos que havíem de desenvolupar és acabar la
liberalització del sector de les telecomunicacions per entrar amb
més competència i, per tant, crear un servei de molta més
qualitat i de preu, i açò és una cosa que fa el Govern, i vostè no
em negarà que des que va entrar el govern Aznar a liberalitzar
el sector com hi ha hagut moltes més facilitats, moltes més
persones han entrat a Internet i amb un preu molt més
econòmic.

Formació; vostè no m’ho digui. Jo vaig ser conseller de
Formació, vaig posar videoconferències, un pla de “Campus
Exten” a la universitat i tota la telemàtica amb una iniciativa
europea i, a més, teníem uns programes de formació on line que
aquest conseller de Treball i Formació, absent, no ha continuat
endavant. No en tenc cap culpa.

Jo, Sr. Crespí, vostè no ho sé, però jo sí que he llegit el Pla
de recerca i desenvolupament tecnològic de les Illes Balears. Jo

sí que me l’he llegit, jo sí que me l’he llegit i aquest pla
tecnològic no és i no respon a la proposició no de llei; la
proposició no de llei, malgrat sigui d’abril de l’any passat és
totalment i absolutament vigent. Per què? Primer de tot, perquè
aquest pla no s’ha discutit en aquesta cambra, deambula pel
Parlament però no l’han presentat, no l’hem discutit, no és
objecte tal vegada d’aquesta discussió d’avui. Aquest pla no
contempla el programa telemàtic connectat amb les PIME
específicament en comerç electrònic; no existeix, no hi és, no
està connectat amb l’Info 21, amb els plans d’Europa, tampoc
no hi són, no està connectat. 

No hi ha cap connexió entre aquests programes, també, i el
de la nova societat de la informació. No hi ha especificada cap
àrea de promoció de productes illencs, de comerç electrònic, de
turisme, d’oci, d’agricultura, ramaderia i pesca, no hi ha res
concret d’iniciatives de les accions, els agents i els terminis,
amb una valoració específica que ho digui, i el que sí li puc dir
és que el que ho aconsegueix és el pla estratègic d’incorporació
de Mallorca a la societat de la informació, però de Mallorca, del
consell insular. Jo em referesc a aquest, a açò. El Govern el que
hauria de fer és, per a totes les illes, un pla com ha fet el Consell
Insular de Mallorca, i aquí sí que es determina on les PIME i el
comerç electrònic tenen una gran iniciativa, però aquest és una
síntesi de tota una recollida del que s’ha fet en els 20 anys però
que no té res d’àgil, i estic segur que vostè no l’ha llegit, i com
que no l’ha llegit no ho pot. Jo, com que l’he llegit i he vist allò
del Consell Insular de Mallorca, he dit :  “Tate!, és açò, és açò”,
perquè tengui un exemple i un punt de referència del que jo li
vull dir.

I anar concretant i concretin amb “imperiositat”, concretin
cap a uns objectius específics, susceptibles de ser assumits i
que siguin d’una eficàcia prioritària. Vostès menys lleis de
comerç, que dificulten els usuaris i els consumidors, saltin la
barrera digital, alfabetitzin, ocupin nous espais en aquest món
cibernètic, nou, i realment preocupin-se perquè quedar  fora -
creguin-me- d’aquesta nova tecnologia de la informació i la
comunicació significa perdre qualsevol oportunitat de futur. Si
vostès no voten açò, tal vegada la perdin. 

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps, en nom del Grup Popular. 

Substanciat el debat, correspondria passar a la votació
d’aquesta iniciativa. Senyores i senyors diputats, poden
procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 25; vots en contra,
31; abstencions, cap. En conseqüència queda rebutjada la
proposició no de llei 3496 presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a pla per facilitar la incorporació de les
empreses a la nova societat de la informació.
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IV. Projecte de conveni de constitució de l'Institut Ramon
Llull.

El punt següent i darrer de l’ordre del dia és el debat del
projecte de conveni de constitució de l’Institut Ramon Llull.
Atès que el Reglament d’aquesta cambra no regula la tramitació
d’aquest tipus d’iniciativa, aquesta presidència ha dictat una
resolució reguladora de la tramitació en ple dels convenis, que
obtingué el parer favorable de la Junta de Portaveus el passat
30 de gener del 2002 i fou publicada al BOPIB -Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears- 127, de dia 1 de febrer del
2002.

El debat es produirà d’acord amb les normes previstes per
als debats a la totalitat. Per presentar la iniciativa, el Sr.
Conseller d’Educació i Cultura té la paraula. 

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

Bon dia, Molt Hble. President, senyores diputades i senyors
diputats. Totes les llengües i les cultures del món, igual que
cada artista o creador en particular, aspiren a ser conegudes
més enllà de les seves pròpies fronteres com a complement a la
seva presència natural socialment acceptada dins el territori que
els és propi. 

És possible que hi hagi mentalitats que pensin que, el dret
a la internacionalització, tan sols el tenen les llengües més
poderoses, ja sigui perquè són les pròpies d’un immens nombre
de parlants, o perquè tenen un gran poder polític o econòmic
que les empara. Els que tenen aquesta mentalitat acceptarien
que la globalització que caracteritza i que de cada vegada més
caracteritzarà amb més intensitat el nostre temps, fos
monopolitzada per unes poques grans llengües i cultures, les
quals imposarien l’homogeneïtzació a costa d’arraconar o de fer
desaparèixer les llengües i les cultures més febles.

Afortunadament hi ha mentalitats i corrents ideològics que
són capaços d’imaginar una internacionalització que no es
construeixi sobre el cadàver dels més febles; és la
internacionalització que respecta i afavoreix la diversitat, que
manté el principi que la diversitat lingüística i cultural és una
riquesa a defensar, que propugna una internacionalització
fonamentada en la idea que totes les llengües i cultures tenen
valors i riqueses per aportar a les altres. En definit iva, una
internacionalització basada en l’intercanvi i en la cooperació, en
el préstec de les millors coses pròpies als altres, una
internacionalització que rebutja la raó de la força i entronitza el
valor de la creativitat dels altres.

És en el marc d’aquest tipus d’internacionalització on pot
trobar un espai propi la llengua catalana i la cultura que s’hi
expressa. Podem ser i tenim dret a ser una peça important dins
aquest món que practica una internacionalització que protegeix
la diversitat. La llengua catalana i la cultura que s’hi expressa té
un pes específic propi que fa que no sigui necessari fer gaires
esforços d’imaginació per veure com a ben possible la possible
la seva projecció internacional. Recordem alguns fets i dades.

La tenen com a pròpia uns 7 milions de persones, i com a
oficial uns 10. És oficial a quatre territoris; un d’ells és un estat,
Andorra, i tres són territoris que compten amb assemblees
legislatives. És la vuitena llengua de la Unió Europea pel
nombre de ciutadans que la tenen com a oficial, i amb
l’ampliació pròxima de la Unió Europea a 23 estats, la llengua
catalana ocuparà el desè lloc, molt per damunt de moltes altres
llengües que seran oficials a la Unió Europea perquè són
llengües estatals.

La llengua catalana és en l’actualitat la desena llengua del
món més traduïda a altres llengües, i aquesta dada figura a
l’anuari de la Unesco de l’any 2000. És la devuitena llengua
amb més presència a Internet. S’hi editen cada any uns 7.500
t ítols, més de 30 milions d’exemplars. És llengua vehicular de
l’ensenyament, tant de l’universitari com del no universitari. És
llengua present als mitjans de comunicació i a tots els àmbits
socials, econòmics i administratius, encara que de manera no
suficient.

Hi ha 137 universitats estrangeres, 33 de les quals són a
Alemanya, 20 al Regne Unit, 14 a França, 13 als Estats Units, 13
a Itàlia i 7 a Espanya, sense comptar les universitats dels
territoris de llengua catalana, que imparteixen estudis de llengua
i literatura catalanes. D’aquestes 137 universitat, n’hi ha 74 que
compten amb lectorats estables que són finançats sobretot per
la Generalitat de Catalunya, però també per Andorra i les Illes
Balears. És una llengua que interessa internacionalment. Cada
any uns 800 ciutadans del món es treuen el certificat
internacional de català, i els darrers deu anys s’acosten als
5.000 els certificats que s’han donat. 

A més a més, la llengua catalana i la cultura que s’hi
expressa, són una llengua i una cultura que ja tenen una
presència internacional des de l’Edat Mitjana, i especialment en
el segle XX, malgrat una sèrie de desgràcies historicopolítiques
que han succeït en el segle XX i que han anat en contra de la
llengua catalana, ha estat objecte de projecció internacional, i
en aquests moments hi ha un gran nombre d’escriptors que
escrigueren les seves obres originals en llengua catalana que
són objecte de traduccions a altres llengües, com demostra la
dada que he donat abans, que és la desena llengua del món
més traduïda a altres idiomes.

Amb totes aquestes potencialitats, la llengua catalana i la
cultura que s’hi expressa bé es mereixen i bé poden aconseguir
una presència internacional. Amb quin objectiu bàsic pretenem
aconseguir aquesta presència internacional? Fonamentalment
amb dos, perquè hi volem ser presents com a referència clara i
específica dins el mapa de les llengües i les cultures del món;
volem donar a conèixer al món l’aportació a la cultura europea
i universal que s’ha fet en llengua catalana i, segon, perquè la
projecció exterior ben segur que contribuirà a incrementar el
p restigi de la llengua pròpia entre els nostres ciutadans que, s i
la veuen estudiada i reconeguda a l’exterior, comprendran millor
que és una llengua com les altres, amb les mateixes capacitats
que les altres. Aquest fet, el de la projecció exterior, pot ser ben
positius per modificar sobretot la mentalitat d’aquells
conciutadans balears que encara tenen un grau molt escàs
d’autoestima per la seva llengua i cultura.
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L’Institut Ramon Llull, pel qual avui demanam el vistiplau a
aquest parlament, serà un gran instrument per a la projecció
internacional de la nostra llengua i cultura. Amb això no vull dir
que fins ara no s’hagin desenvolupat iniciatives importants
amb aquests objectius. Des de la perspectiva exclusivament
balears, per exemple, podem afirmar amb orgull que som els
hereus d’una llengua i una cultura que en el passat i en present
han tengut la capacitat d’interessar als ciutadans d’altres
llengües i cultures. Vegem alguns casos. 

Evidentment hem de començar per la figura de Ramon Llull,
nascut a Mallorca l’any 1232, fill de pares catalans, mort a
Mallorca l’any 1316, un dels grans personatges de l’Edat
Mitjana europea, coetani de Dante, i que en vida seva ja va ser
present en el debat filosòfic de les principals universitats
europees, i hi continua essent. A França i a Alemanya hi ha
centres d’estudis dedicats exclusivament a estudiar la seva
obra filosòfica i la seva obra científica. Existeixen lulAlistes a
molts de països d’Europa. Va ser pioner a nivell europeu en
redactar obres de temàtica filosòfica i científica en una llengua
romànica, el català, abans que això es fes en francès, en italià o
en castellà, per exemple. És evident que amb aquesta
antecedents el seu nom era el més idoni per a una institució que
pretén projectar-nos arreu del món com va fer en Ramon Llull
els segles XIII i XIV. A més a més, la figura d’en Ramon Llull és
una figura que té una total vigència dins el món actual; ell, des
de la seva identitat d’origen, va promoure el diàleg intercultural,
va promoure intercanvis d’idees i de creences entre les
diferents llengües.

I, a més de Ramon Llull, podríem encara esmentar alguns
altres ciutadans nascuts a Balears a l’Edat Mitjana que també
varen aconseguir una projecció internacional important, com
per exemple el nostre Anselm Turmeda, que va arribar a tenir
una gran difusió dins el món islàmic, religió a la qual es va
convertir el segle XV.

El segle XX és un segle en el qual la projecció internacional
de la nostra llengua i la nostra literatura, la nostra cultura, s’ha
intensificat extraordinàriament. Recordem Antoni Maria
Alcover, que va situar la llengua catalana a principis de segle
en el mapa de la filologia europea, amb estudis científics de
gran importància; les traduccions de les poesies de Miquel
Costa i Llobera i de Joan Alcover a múltiples idiomes; Llorenç
Villalonga, la principal novelAla del qual, Bearn o la sala de les
nines, ha estat traduïda fins a aquests moments a 14 idiomes
diferents, el darrer dels quals, molt recentment, el romanès. 

Recordem autors actuals, morts recentment o encara,
afortunadament, vius. Baltasar Porcel, Carme Riera, Guillem
Frontera, Antònia Vicenç, Marià Villangómez, Blai Bonet, Josep
Maria Llompart, Alexandre Ballester... Tots aquests autors han
estat traduïts recentment a idiomes tan diferents com el castellà,
l’anglès, el francès, l’italià, l’alemany, el romanès..., i
evidentment la demostració de les potencialitats de la projecció
internacional de la nostra llengua han quedat posada en
evidència dins el programa de projecció exterior que ha
impulsat la conselleria, que permetrà que durant aquests quatre
anys en l’àmbit estricte de les traduccions es puguin traduir a
altres idiomes més de 30 obres d’autors de les Illes Balears.

Evidentment, l’Institut Ramon Llull neix amb la voluntat
d’integrar els programes de projecció exterior que ja existeixen
amb voluntat de potenciar-los, de dotar-los de més recursos i,
per tant, de més eficàcia organitzativa i de resultats.

Aquest institut Ramon Llull que avui proposam en nom del
Govern al Parlament perquè li doni el vistiplau definitiu, va
començar a donar les primeres passes el mes d’abril de l’any
2000, quan es va signar un primer acord entre la Generalitat de
Catalunya i el Govern de les Illes Balears, un acord marc de
colAlaboració en el qual s’explicitava la voluntat de treballar
conjuntament per la projecció internacional de la llengua
catalana. Va donar una passa més el mes de gener del 2001
quan es va signar un protocol d’intencions en el qual ja
explícitament es decidia constituir l’Institut Ramon Llull,
dotant-lo de la figura jurídica d’un consorci. I, finalment, la
darrera passa prèvia a la passa que avui es donarà, va ser
l’acord del Consell de Govern amb data 30 de novembre de
l’any 2001 en què es varen aprovar els estatuts i el projecte de
conveni que regiran l’Institut Ramon Llull.

Ara queda la darrera passa, la d’avui en el Parlament de les
Illes Balears, i una passa semblant que es produirà demà en el
Parlament de la Generalitat de Catalunya, on també serà objecte
de presentació a tots els parlamentaris aquest projecte i la
corresponent proposta d’adhesió al conveni i a l’acord dels
respectius governs.

D’altra banda, la forma jurídica elegida per constituir
l’Institut Ramon Llull, com he dit fa un moment, és la forma del
consorci. Es fonamenta en una colAlaboració en pla d’igualtat
entre dos governs, conservant cada govern el seu àmbit
competencial i sense necessitat de demanar una llei estatal. A
més a més també és possible que amb posterioritat a la creació
del consorci s’hi adhereixin i passin a formar-ne part els altres
governs autonòmics de l’Estat que tenen la llengua catalana
dins el seu propi territori, com és el cas d’Aragó i de València
o, fins i tot, establir convenis de col Alaboració amb l’Estat
andorrà i, evidentment, també permetrà, cosa que està pactada
i els estatuts ja així ho expliciten, permetrà establir un conveni
amb l’Instituto Cervantes perquè sense ser membre del
consorci fundacional de l’Institut Ramon Llull passi a ser
membre colAlaborador i aportador de recursos, i present a
l’òrgan decisori de l’Institut Ramon Llull com és el patronat.

Creim que aquest fet, que és un fet que jo crec que s’ha de
valorar molt positivament, si bé és ver que ha endarrerit una
mica la presa final de decisions perquè s’ha hagut de negociar,
el fet que l’Estat espanyol vulgui participar en un organisme
com l’Institut Ramon Llull a través del Ministeri d’Assumptes
Exteriors, i el Ministeri d’Assumptes Exteriors a través de
l’Instituto Cervantes, fent una aportació d’aproximadament un
50% dels recursos de què disposarà l’Institut Ramon Llull, jo
crec que aquest és un fet positiu perquè permet interpretar-lo
com un gest de l’Estat a favor de les diverses llengües que
formen l’Estat i no exclusivament a favor de la llengua que n’és
majoritària, com succeïa fins ara a través del suport
exclusivament al castellà a través de l’Instituto Cervantes.
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Evidentment l’Institut Ramon Llull no és un invent
absolutament inèdit en el concert de les llengües i les cultures
internacionals, sinó que hi ha tota una sèrie d’organismes
semblants a l’Institut Ramon Llull. Jo ara acab d’esmentar
l’Instituto Cervantes, al servei de la llengua castellana; podríem
esmentar també el Goethe Institut, al servei de la llengua
alemanya; l’Instituto Camoens, al servei de la llengua
portuguesa; o l’Instituto Dante, al servei de la llengua italiana.
L’Institut Ramon Llull, per tant, s’afegeix a aquells organismes
impulsats pels governs de les àrees lingüístiques i culturals
corresp onents per tal de dotar la llengua en qüestió d’una
presència internacional i d’una promoció internacional, una
promoció internacional que en el cas concret de l’Institut
Ramon Llull se centrarà sobretot en la promoció de
l’ensenyament a l’exterior de la llengua i la literatura catalanes,
sobretot a través de la xarxa de les universitats -en aquest
moment ja he dit que n’hi ha 137- que s’han de potenciar i
millorar aquests estudis en aquestes 137 universitats, però
també promoció de l’ensenyament a l’exterior a través de xarxes,
per dir-ho d’alguna manera, de distribució de coneixement que
no siguin estrictament universitàries.

A més a més l’altre gran objectiu, com he dit fa un moment
també, és la promoció de la literatura catalana a l’estranger
mitjançant l’edició d’obres originals en català traduïdes a les
grans llengües del món, un programa que en aquests moments
ja funciona i que permet, com he dit abans, que el català sigui
la desena llengua més traduïda a altres llengües del món, i
evidentment, i lligant a la promoció de la llengua com a matèria
d’ensenyament i a la promoció de la literatura mitjançant
traducció, també s’han de promocionar altres activitats
culturals complementàries d’acompanyament en els àmbits de
les arts plàstiques, la música, el cinema, el patrimoni històric, la
cultura, la cultura popular tradicional, etc.

Evidentment tot això s’ha de fer comptant amb les grans
eines de difusió de la cultura que al segle XXI ja estan al nostre
abast. Hom pensa en la creació d’un gran portal virtual Institut
Ramon Llull que aprofiti les noves tecnologies més avançades
i que sigui un gran portal en el qual es trobi un cabal immens de
recursos lingüístics i literaris de català i de cultura que s’hi
expressa, i perquè això sigui possible ja s’han començat a donar
les passes i ja s’ha signat un primer acord amb la Fundació
Telefònica, que en bona mesura assumirà els costos de la
implantació tècnica d’aquest gran portal que permetrà que
l’Institut Ramon Llull faci arribar a tot arreu del món els seus
objectius i els seus programes.

De la lectura dels estatuts es deriva que l’Institut Ramon
Llull s’estructura en base a tres organismes. Un primer
organisme és el patronat; hi haurà representants i càrrecs dels
governs implicats, hi haurà representants de les universitats i
haurà 21 persones rellevants en l’àmbit de la llengua i la cultura.
Una cosa que és indicativa de la voluntat igualitària amb què
s’ha establert aquest acord, o amb què es pretén establir aquest
acord, entre el Govern de les Illes Balears i el Govern de la
Generalitat de Catalunya és que l’Institut Ramon Llull tendrà
una doble seu: una a Catalunya i una a Balears en igualtat
jeràrquica; el president del patronat serà rotativament el
president del Govern de les Illes Balears i el president de la

Generalitat de Catalunya, i tot el que siguin tasques
d’intervenció de la comptabilitat, per dir-ho d’alguna manera,
del funcionament de l’Institut Ramon Llull, serà assumit també
de manera rotativa pels Serveis d’Intervenció d’un govern i de
l’altre i, a més a més, evidentment, la representativitat en el
patronat i en el consell de direcció dóna entrada a representants
de cadascun dels dos territoris, probablement en el cas de
Balears amb una representativitat quantitativament superior a
aquella que li correspondria en percentatge de demografia en
relació a Catalunya. Per exemple, les Illes Balears tenen un terç
de membres a nomenar, igualment que té un terç de membre a
nomenar la Generalitat de Catalunya o té un terç de membres a
nomenar l’Instituto Cervantes, si bé els estatuts proposen -i jo
crec que això és molt encertat- que intentem consensuar el
paquet dels 21 noms i no entrem dins la dinàmica que cada
institució que aporta recursos i que té presència a l’Institut
Ramon Llull nomena la seva parcelAla.

A més a més del patronat, tendrà un consell de direcció, un
consell de direcció que serà presidit pel conseller o la consellera
respectiu de Cultura de cadascun dels dos governs, també de
manera rotativa, i evidentment aquest consell de direcció serà
l’òrgan de direcció de l’Institut, amb representació també dels
governs implicats, de l’Instituto Cervantes i, lògicament, dels
responsables executius dels diferents programes que es
desenvoluparan, i després l’Instituto Cervantes tendrà una
direcció personificada en una sola persona que, com manen els
estatuts, serà consensuada entre tots els governs, entre els dos
governs, perdó, creadors del consorci Institut Ramon Llull.

Amb quins recursos està previst que compti l’Institut
Ramon Llull l’any 2002, i poc més poc menys els anys següents
amb voluntat, com és lògic, d’anar creixent el pressupost a
mesura que l’èxit dels programes així ho pogués determinar? La
previsió és que l’Institut Ramon Llull l’any 2002 pugui tenir un
pressupost d’un poc més de 800 milions de pessetes, em
sembla que prop de 5 milions d’euros, dels quals el pacte que
es concretarà mitjançant conveni amb l’Instituto Cervantes una
vegada que el consorci estigui constituït és que l’Instituto
Cervantes n’aporta aproximadament un 50%, i l’altre 50%
l’aporten la Generalitat de Catalunya i el Govern de les Illes
Balears, i aquest altre 50%, el pacte verbal que tenim amb la
Generalitat de Catalunya és que el Govern de les Illes Balears
n’hi aportarà aproximadament uns 40, com a molt 50 anualment.

La voluntat de l’Institut, com no podia ser d’altra manera, és
tenir una composició plural, tant en els aspectes ideològics dels
membres que se seleccionin de la societat literària, de la societat
cultural, com -lògicament- la composició política que, en aquest
cas, vendrà demanada per la naturalesa dels diferents governs
de cada moment i, evidentment, aquesta pluralitat també vendrà
donada pel fet d’assumir que dins la literatura, dins la cultura
que s’expressa en llengua catalana, hi ha diverses tendències,
hi ha matèries diferents i totes elles hi han de tenir cabuda.

Ara i aquí, en nom del Govern de les Illes Balears, demanaria
l’autorització a aquest parlament perquè es pugui constituir un
organisme conjunt entre el Govern de les Illes Balears i el
Govern de la Generalitat de Catalunya per dur a terme la
projecció exterior de la llengua i la cultura que s’hi expressa i
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que ens són comunes. Aquest projecte ja va ser avalat, com he
dit, per un acord de Consell de Govern en data 30 de novembre,
i ara, segons mana l’article 17.1 del nostre Estatut d’Autonomia,
ha de ser el Parlament de les Illes Balears qui el ratifiqui amb un
article que exactament permet que s’estableixin convenis entre
comunitats autònomes per tal de dur a terme la prestació i
gestió de serveis que siguin propis de cada comunitat
autònoma.

Una vegada el Parlament donàs el vistiplau a aquesta
proposta de suport al projecte i a la signatura de l’acord per
constituir el consorci, es comunicaria a les Corts General i les
Corts generals disposarien d’un mes per tal de poder, d’alguna
manera, no posar entrebancs, no posar inconvenients a l’acord
que aquí s’hauria establert, cosa que lògicament és allò que
s’espera, perquè jurídicament hi ha el camí molt ben traçat i la
participació de l’Estat a través de l’Instituto Cervantes jo crec
que dóna garanties de tot això.

Ja per acabar, amb la creació de l’Institut Ramon Llull allò
que feim és ajuntar els esforços que ja s’estan fent per part de
dues comunitats autònomes i, per primera vegada, integram els
esforços o el suport econòmic de l’Estat per tal de fer possible
que la projecció de la nostra llengua i cultura sigui més eficaç
i més intensa d’allò que ho ha estat fins ara. 

Per tot això demanaria a tots els grups polítics d’aquesta
cambra el seu vot afirmatiu, vot afirmatiu de suport a l’acord
pres pel Govern de les Illes Balears en data 30 de novembre, i
que permetrà constituir el consorci Institut Ramon Llull. Jo diria
que és un vot afirmatiu no a favor d’un govern, no a favor d’un
acord d’un govern, sinó a favor d’una llengua i una cultura, un
vot a favor de les nostres paraules i dels nostres escriptors, de
la nostra memòria i de la nostra identitat. Per tot això, gràcies a
tots els grups i a tots els diputats i totes les diputades que
votaran a favor d’aquest projecte, que crec que representa un
salt qualitatiu cap endavant en la projecció internacional de la
nostra llengua i la nostra cultura i, a la vegada, un salt cap
endavant en la normalització de la relació politicoinstitucional
amb la nostra llengua i amb les altres comunitats autònomes
que també la tenen com a pròpia.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Cultura. Grups que vulguin
intervenir? El Sr. Buades, en nom del Grup Mixt, Els Verds
d’Eivissa, té la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sr. President, Sr. Conseller, com no podia ser d’altra manera,
Els Verds de les Illes Balears donarem suport a aquesta
iniciativa, i ho farem des de la percepció que és un dia
important per a la nostra cultura i per a la cultura en general; és
un dia important perquè una població que en el món representa
menys del 2‰ de la població actual que té aquest planeta, fa un

gest polític i un gest cultural important d’autoafirmació, no
contra ningú sinó en favor de la cultura en majúscules, perquè
hi hagi un món cada vegada més divers i on cada una de les
cultures, amb el grandària que tenguin, sigui respectada.

Per tant, el primer argument per votar a favor és que és un
dia feliç per a tots aquells i totes aquelles que, ecologistes o no,
pensam que és bo que aquest món es regeixi cada vegada més
per les forces de la cultura i no per les forces de la imposició o
de la confrontació.

En segon lloc creim que és un gest de normalització
institucional, com ha remarcat el conseller. Els Països Baixos i
Bolonya, per exemple..., perdó, Flandes, a Bèlgica, tenen
tractats conjunts en matèria lingüística, tenen una projecció
internacional conjunta, si tant convé, i és mostra d’una cultura
semblant a la nostra, petita però influent, amb tant de dret a
existir com qualsevol altra i que treballen junts
independentment que siguin estats separats. L’Instituto
Cervantes a l’àmbit hispà, el Goethe Institut a l’àmbit alemany,
el British Council a l’àmbit anglòfon, són altres casos i només
faltaria que la nostra cultura hagués de ser de segona quan,
com qualsevol altra, ha de viure en un context d’igualtat
d’oportunitats.

El tercer argument que ens fa estar-hi a favor són les
finalitats, és a dir, que es pugui conèixer i aprendre la llengua
catalana arreu del món a cada vegada més llocs és una cosa
bona en si mateixa, i és pròpia de qualsevol cultura que vulgui
sobreviure en aquest món tan globalitzat que tenim i que ho
serà cada vegada més, i si volem ser una nació, com a mínim
cultural, és bo que ens dotem d’instruments perquè això sigui
efectiu. Quan deim que el món és plural, que hi ha un conflicte
d’identitats i que la gestió de la pluralitat és cada vegada més
difícil, clar, tot això només serà possible si les petites cultures
a nivell demogràfic, però que són grans a la seva pròpia
comunitat, són capaces de fer la transició a aquest món -ja dic-
tan globalitzat, però on, a la vegada, ha de regnar el respecte a
través de la cultura, respecte a la història, a les llengües, etc. No
hem de perdre el tren en aquest sentit i per això Els Verds també
votarem a favor com a argument.

En quart lloc ens agrada també el que veim de la manera
d’organitzar aquest institut pel que fa a estar oberts a la
participació d’altres terres de parla catalana, des de l’Aragó, el
País Valencià, Sardenya, la Catalunya francesa o Andorra. Això
creim que és bo perquè ja preveu la seva ampliació; algú ha de
començar, està bé que les Illes i Catalunya comencem, però és
evident que no pot quedar tancat amb aquesta passa inicial de
creació de l’Institut. 

I en darrer extrem, però no menys important, creim que ara
és l’hora de demostrar el vertader patriotisme constitucional de
tothom en el sentit que si l’Estat espany ol actual ha de tendir
a ser un estat plurinacional i plurilingüístic també a efectes
legals, el fet que l’Instituto Cervantes hagi promès, pel que hem
entès, la seva participació d’aproximadament un 50% en el
finançament d’aquesta projecció cultural i lingüística de la
llengua catalana arreu del món, és una bona notícia perquè sí
que és tenir en el costat positiu la cistella positiva del que ara
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se’n diu patriotisme constitucional. Per una vegada aquest
patriotisme constitucional sembla que es dirigeix cap a un
objectiu positiu, que és fer efectiu a nivell legal allò que és
efectiu a nivell de carrer, i és que l’Estat espanyol és
plurinacional i plurilingüe.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades, per la seva intervenció en nom
del Grup Mixt, Els Verds d’Eivissa. El Sr. Miquel Nadal, en nom
del Grup Mixt, Unió Mallorquina, té la paraula.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Unió
Mallorquina, Sr. Conseller, donarà suport a aquesta iniciativa
perquè compartim amb vostè l’interès per impulsar la protecció
exterior de la llengua catalana i la cultura que s’expressa en
aquesta llengua. Des d’Unió Mallorquina volem aprofitar
l’ocasió per felicitar el conseller del Govern de les Illes per dur
endavant aquesta iniciativa, que permetrà al Govern de les Illes
Balears i a la Generalitat de Catalunya colAlaborar en una tasca
tan important com la que aquí el conseller ens ha explicat.

Pensam que hi ha coses a destacar en aquesta iniciativa:
l’encert del nom triat; no m’estendré en les lloances que ha fet
el conseller amb el nom triat, Institut Ramon Llull; l’encert del
fet de tenir un doble seu, una seu a Catalunya i una seu aquí.
Pensam que aquestes són les activitats que ha de fer un govern
que ha transferit les seves competències als tres consells
insulars, ha de tenir activitats com aquesta de promoció de la
llengua i la cultura cap a l’exterior. En aquest àmbit hi ha molta
feina a fer, a un món que cada dia es globalitza o
s’internacionalitza més és necessari defensar mitjançant
polítiques intelAligents, iniciatives intelAligents la nostra llengua
i la nostra cultura. Per a aquesta tasca comptar amb la
colAlaboració de l’Instituto Cervantes i de la Generalitat de
Catalunya és comptar amb uns bons aliats. Les iniciatives com
les que anomena l’article 5.2 de el projecte d’estatuts de
l’institut, que ja va aprovar el Consell de Govern, o iniciatives
com la promoció de la llengua en els distints mitjans de
comunicació o l’ús de la nostra llengua a internet són
iniciatives molt necessàries i són les que permeten de veres
defensar la nostra llengua. 

Per tot això Sr. Conseller, des d’Unió Mallorquina volem
felicitar-lo per l’encert i encoratjar-lo per dur endavant aquesta
iniciativa i acabi sent una realitat. Només fer-li un suggeriment,
l’article 7 d’aquest projecte d’estatuts de l’institut diu qui
formarà part del patronat, hi ha 21 membres que seran
nomenats, si pot ser per consens, entre la Generalitat i el
Govern o pel contrari estableix com serà el repartiment i
nosaltres pensam Sr. Conseller i volem suggerir-li que pensi en
l’Obra Cultural Balear, aquesta institució és, pensam nosaltres,
una institució de referència, amb més de 40 anys de trajectòria,
crec que ningú pot posar en dubte les aportacions de l’Obra per
a la defensa de la llengua i de la cultura d’aquesta terra,
iniciatives com la recepció a les Illes de les ràdios i televisions

en llengua catalana han ajudat més que ningú a la promoció i la
difusió de la llengua en aquestes Illes. No vull recordar totes
les iniciatives que han tengut, però assenyalar els encontres
d’estudiants, la secretaria de la Universitat d’Estiu, les
ambaixades culturals com Balears es presenta, l’organització de
la Nit de la Cultura i tantes i tantes activitats de promoció i
difusió de la nostra llengua i cultura. Per tot això, Sr. Conseller
volem demanar-li que quan hagi de pensar, quan hagi de
negociar aquests 21 membres pensi en l’Obra i dir-li que per
part d’Unió Mallorquina tendrà tot el nostre suport per a
aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal en nom d’Unió Mallorquina Grup
Mixt. Sr. Portella en nom del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista
té la paraula. 

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. També
el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista que
representa Esquerra Unida de les Illes Balears i els Verds de
Mallorca es sumen amb el seu vot afirmatiu a aquesta proposta
de conveni. Aquesta intervenció podria ser d’una brevetat
extraordinària, seria suficient manifestar la nostra satisfacció per
l’acord de creació i funcionament de l’Institut Ramon Llull,
després d’una llarga preparació que ens ha explicat el conseller
i desitjar per a aquest organisme llarga i prolífica vida. Si
volguéssim deixar caure l’avinentesa per deixar caure un
comentari crític podríem lamentar que la Generalitat Valenciana
no hi sigui present cooperativament en aquesta constitució i
així hauríem resumit el posicionament del nostre grup, però una
intervenció tan succinta no estaria d’acord amb la importància
de la qüestió, una importància que es pot descobrir en diferents
aspectes d’aquest acord de conveni.

El primer aspecte a destacar crec que és l’institucional,
l’article 145 de la Constitució espanyola preveu que diferents
comunitats autònomes puguin celebrar convenis entre elles per
tal de complir prestar serveis que les siguin pròpies, així ho
recull també l’article 17 del nostre Estatut d’Autonomia.
M algrat que l’acord entre comunitats autònomes hagin de rebre
després “l’autorització” de les Corts Generals, la Constitució
obria la porta a la realització de polítiques comunes, aquesta
possibilitat ha estat periòdicament invocada per tal de
promoure acords de col Alaboració entre comunitats que
compartim llengua i cultura, o bona part de la cultura heretada
o part de la nostra història, són no ho hem d’oblidar, 25 anys
els que han transcorregut d’ençà de la Constitució i mai fins
avui s’havia avançat tant en la concreció d’un compromís. És
cert que hi va haver una espècie de conveni o compromís fa
poc anys en la recepció de les senyals de televisió, però crec
que era una qüestió puntual i tampoc arribava en el punt que
arriba aquesta constitució de l’Institut Ramon Llull. 

És cert també que el compromís ara només es planteja entre
les Illes Balears i Catalunya ja que no ha estat possible fins ara
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que s’hi afegís la comunitat valenciana i desconec qüestions de
detall de les converses, negociacions o reunions que hi ha
hagut en aquest sentit i per tant, no m’estendré a qualificar o
opinar sobre aquesta mancança que jo crec que és molt
significativa, molt més significativa que la qüestió d’Aragó o
altres territoris, però esperem que en un futur, com ja preveu el
conveni, es pugui ampliar en el conjunt del territori, no sé si
directament aquest conveni permet ampliar-se a Andorra o
l’Estat andorrà com ha dit el conseller, crec que la tramitació ha
de ser a través d’un altre organisme i no pròpiament el nostre
Parlament. Aquest conveni demostra que és possible idò
establir marcs estables de cooperació entre comunitats
autònomes que compartim interessos comuns i que es podria
estendre en un futur a altres matèries, no pròpiament culturals
i lingüístiques sinó d’altres continguts.

El segon element a destacar és l’expressió de la voluntat de
promoció exterior de la nostra llengua i cultura, com ha explicat
el conseller. En un món globalitzat com el que vivim o patim,
segons la perspectiva que considerem, en un món on s’imposa
un model cultural únic, amb uns valors, uns símbols, un ideari
i amb unes poques llengües de transmissió de coneixements, la
supervivència de les cultures minoritàries està en un perill
evident, el món pot perdre els valors de la diversitat lingüística
i cultural. Curiosament quan rebem la notícia de l’extinció d’una
espècia de la flora o de la fauna sentim, la majoria, dolor i
percebem una pèrdua irreparable, estam convençut que és una
mala notícia. Quan s’extingeix una llengua, si ens arriba la
notícia, mai solen aparèixer notícies que ens ratllen de llengües
en extinció, no és la mateixa la capacitat d’indignació o de
resposta, la realitat és que cada no res es mor una llengua. És
cert que la nostra, la catalana, no es troba en el grup de risc
imminent, però no és menys cert que tampoc no es troba fora de
perill, una forma eficaç d’enfortir la nostra llengua, una de les
moltes que s’haurien de travar és l’expressió exterior, la ruptura
dels límits d’un territori delimitat en el seu coneixement.
Aquesta és la finalitat última de l’acord interinstitucional amb
molts aspectes, de promoció de l’ensenyament a centres
superiors, universitats de l’exterior, promoció de l’ensenyament
a aquelles comunitats lingüístiques de persones que parteixen
dels nostres territoris, difusió a través de traduccions de les
obres literàries en la nostra llengua, promoció de
manifestacions culturals que es basen principalment en la
llengua d’aquestes comunitats que compartim, llengua i cultura
i açò crec que són els objectius finals que tots compartim.

Un tercer aspecte a destacar, si és que el xarbet que sent de
l’exterior de la sala el President ho pot aturar una mica perquè
em dificulta l’expressió, perquè la veritat sent més el que diuen
fora de la sala que allò que vull dir...

EL SR. PRESIDENT:

Desafortunadament el President, en ús de les seves
facultats, no té possibilitat d’aturar aquests sorolls de fora de
la sala. Ho hem intentat algunes vegades, demanaria a l’Uixer
Major que ho intenti una vegada més, però els diputats a la
Sala de Passes Perdudes exerceixen la seva llibertat d’expressió
i no hi ha forma d’aturar-ho. 

EL SR. PORTELLA I COLL:

Idò hauríem de posar algun sistema de portes
insonoritzades per poder estar tranquilAlament conversant,
explicant i escoltant aquí dins i no haver de sentir la remor com
si fóssim a un camp de futbol.

El tercer aspecte a destacar és el propi que es constitueix,
l’acord concret de constitució i funcionament de l’Institut
Ramon Llull. Totes les cultures de països que s’ho poden
permetre es plantegen els mateixos objectius, sortir a l’exterior,
projecció, supervivència, desenvolupament dins un àmbit
cultural cada vegada més internacionalitzat. Per tant, és bo que
es sumin esforços que puguin permetre horitzons més amples
dels que ara ens estan permesos, l’Institut partirà amb un
pressupost, jo crec que bo, aproximadament 5.400.000 euros,
uns 900 milions de pessetes, crec que és un bon punt de
partida, dels quals 2,5 milions d’euros seran aportats per la
Generalitat de Catalunya, uns 250.000 per el Govern de les Illes
Balears i uns 2,5 milions aproximadament per l’Instituto
Cervantes, esperem que quan altres comunitats s’incorporin
aquest pressupost pugui engrandir-se perquè pugui permetre
majors alegries i permetre polítiques més optimistes
d’introducció en móns exteriors, ja sabem tots el difícil que és
introduir cultures minoritàries.

I en darrer lloc vull destacar, ja ho han fet altres ponents, la
participació de l’Instituto Cervantes. Nosaltres des d’Esquerra
Unida i Ecologista que en altres ocasions hem censurat el paper
de l’Instituto Cervantes o el paper del Govern espanyol,
únicament preocupat per una de les llengües que conviuen a
Espanya, la majoritària, avui hem d’expressar satisfacció i
reconeixement davant una decisió positiva, perquè serà si les
previsions ho confirmen, l’aportació de gairebé la meitat
d’aquest pressupost per part de l’Instituto Cervantes. Jo no sé
quin percentatge representen aquests 2,5 milions d’euros en el
pressupost global de l’Instituto Cervantes, no ho sé, però més
que la xifra, que és molt important per a l’Institut Ramon Llull,
és el fet del reconeixement per part d’aquest organisme,
depenent en certa manera de l’Administració central de la
necessitat de salvaguardar i enfortir, com obliga la Constitució,
el conjunt de llengües i cultures de l’Estat espanyol. Crec que
açò és una bona notícia, de la mateixa manera que sabem criticar
quan ho hem de fer posicions i postures contràries a aquesta
idea plurilingüista, ens hem de felicitar i mostrar-nos satisfets
quan es prenen decisions que són diferents i que confirmen
una línia que ens agradaria es mantingués, no només en aquest
aspecte lingüístic sinó que es mantingués en altres aspectes
culturals, com puguin ser la participació en la distribució de
l’1% cultural de l’Estat.

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. 
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EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diput ats. Des del
Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista volem
començar la nostra intervenció felicitant l’entrada d’aquesta
iniciativa del Govern de les Illes Balears en aquest Parlament
perquè hi sigui tramitada i perquè pugui arribar a tenir i rebre el
vist i plau definitiu que permeti que aquest Institut Ramon Llull
de projecció exterior de la llengua i cultura catalanes sigui una
realitat.

Escoltant la presentació que ha fet el Conseller d’Educació
i Cultura, compartim allò que ens ha dit que en la creació
d’aquest institut es vol contribuir a la internacionalització de
les llengües, basada en l’intercanvi i la comunicació, intercanvi
i comunicació entre llengües, però també intercanvi i
comunicació entre comunitats que comparteixen una mateixa
llengua i una mateixa cultura, fent que el català esdevengui una
peça important en aquesta internacionalització que propugna
sempre la diversitat. Nosaltres hem rebut i hem volgut analitzar
aquest text  de projecte de conveni de constitució de l’Institut
Ramon Llull, que va ser aprovat com ha recordat el conseller en
el Consell de Govern de dia 30 de novembre de l’any passat, a
proposta del mateix conseller d’Educació i Cultura, avui arriba
aquí en aquest Parlament i és per a nosaltres un motiu de gran
satisfacció poder comprovar i constatar que aquest Parlament
tendrà una de les iniciatives del Govern afavoridores de l’ús i
el coneixement de la llengua i cultura pròpia d’aquestes Illes,
avui arriba en el Parlament perquè sigui aprovat, d’acord amb
l’article 17.1 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. 

Ho hem vist, és un projecte de conveni entre la comunitat
autònoma de les Illes Balears i la Generalitat de Catalunya i
mitjançant aquest conveni es volen compartir els esforços per
impulsar la projecció exterior de la llengua catalana i de la
cultura que s’hi expressa en aquesta llengua i amb això es vol
contribuir a la seva millor difusió arreu del món. Hem de felicitar
la iniciativa de crear aquesta entitat de dret públic, de caràcter
associatiu que adop ta la forma jurídica de consorci, que
inicialment estirà integrada per la comunitat autònoma de les
Illes Balears i la Generalitat de Catalunya per un temps indefinit
i que a aquest conveni s’hi adjunten els estatuts d’aquest
Institut que, molt encertadament, pren el nom de l’insigne
mallorquí universal Ramon Llull i que permet la integració
posterior d’altres comunitats autònomes, on la llengua catalana
és reconeguda com a oficial o usada d’alguna manera, amb seu
compartida entre la ciutat de Palma i la ciutat de Barcelona,
aquest Institut s’ha d’ocupar per fer tot el possible per
projectar cap a l’exterior la llengua catalana i la cultura que s’hi
expressa, en aquesta llengua i en especial la literària, mitjançant
els òrgans de direcció de l’Institut, com són el Patronat, el
Consell de Direcció i la Direcció.

En nom del Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista
el desig que l’Institut Ramon Llull contribueixi de bon de veres
a projectar la llengua i la cultura pròpia de les Illes Balears cap
a l’exterior, la qual cosa el nostre grup parlamentari hi donarà
ple suport a la constitució i l’aprovació d’aquest Institut Ramon
Llull.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Després
d’haver sentit el magnífic discurs de presentació d’aquest
p rojecte, m’ha fet pensar, he tornat una mica enrera en el temps
i he recordat una maledicció divina que venia reflectit en el
llibre de text, perquè només n’hi havia un quan un anava a
escola a primària que era l’enciclopèdia elemental, mitjana, o
superior, depenia de cada cas i que s’utilitzava a les escoles i
parlava aquesta maledicció de la pluralitat de les llengües quan
la supèrbia humana va voler edificar una torre que arribés al cel.

Però el temps, la història ho curen tot i sobretot l’esforç
humà hi posa remei, fins i tot a les malediccions encara que són
imputades a una divinitat i la realitat és que la pluralitat de les
llengües i les cultures s’ha convertit en un fenomen
d’enriquiment i riquesa en els estats, pobles i les comunitats
que tenen la gran sort de tenir-ne vàries i per açò quan es
parlava de totes aquestes coses, he recordat que ja l’any 1981
Alexandre Cirili Pallicer presentava a l’Assemblea de
parlamentaris del Consell d’Europa un document que deia
bàsicament el següent: projecte de recomanació presentada per
la Comissió de Cultura i Educació, l’Assemblea considerant que
és molt important per al progrés d’Europa i de la idea europea
d’assegurar el respecte i el desenvolupament equilibrat de totes
les cultures europees i molt especialment les seves identitats
lingüístiques, considerant que les grans diferències dominades
per la demografia, per a la situació sociològica s’oposen a la
normalització del llenguatge i del seu ús privat o públic i les
possibilitats d’accés a l’ensenyament o els mitjans de
comunicació de massa fan que el tractament, en cada cas, pot
ser particular, sense que sigui possible una solució
generalitzada, considerant que el tractament científic, humà i
cultural de cada llengua ha de ser vista a partir dels principis
següents: respecte a l’autenticitat científica, dret del nin a la
seva pròpia llengua, dret de les comunitats humanes en el
desenvolupament de la seva llengua o la seva cultura pròpia. 

Recomana al Comitè de Ministres examinar la possibilitat
pels Governs dels estats membres de posar-se en acció, pels
mitjans més apropiats de les mesures següents: el nivell
científic, l’adopció progressiva de les formes correctes de la
toponímia de les llengües originals de cada territori, per petit
que sigui, el nivell humà, l’adopció progressiva de la llengua
materna a l’educació dels nens, utilització del dialecte en el
nivell oral a la preescolar i de formes normalitzades de la llengua
materna en l’ensenyament primari, durant aquest ensenyament
serà introduït poc a poc el costa de la llengua materna la
llengua majoritària del país, en el nivell cultural el respecte de
l’ajuda pública en favor de l’ús local de les llengües
minoritàries normalitzades i del seu ús durant l’ensenyament
superior i per als mitjans de comunicació dels territoris, dins la
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mesura que la voluntat de les comunitats que els parlen. En el
nivell polític en tot els territoris que posseeixen una llengua
pròpia, tenint algun grau d’estructura administrativa en l’estat
dels que formen part, la possibilitat d’adoptar aquesta llengua
com a llengua oficial o cooficial pels poders establerts en
aquests territoris.

I açò s’aprovava quasi per unanimitat en el Consell
d’Europa l’any 1981 i si ens miram les recomanacions i el camí
fet, el camí ha estat ràpid, pràcticament està en obra, estan en
funcionament totes aquestes recomanacions, a l’ensenyament
el reconeixement, parlam del cas del català i aquí hi ha hagut
una situació molt particular i que ens ha d’alegrar i és que a
certs indrets, com per exemple la Comunitat Valenciana allà on
el denominat “búnker barraqueta” encara dubta i fa polítiques
en contra de la unitat de la llengua, no és el cas d’aquestes Illes
que tots, tiris i troians, han estat d’acord que un fet científic no
es pot destruir, ni es pot contradir segons una postura política,
són elements científics de la llengua. 

Per tant, des del Grup Socialista veim amb alegria i
optimisme aquesta presentació i aquesta voluntat. Primer de tot
una utilització sàvia de les possibilitats que dóna la Constitució
espanyola en l’apartat referit a pactes entre comunitats
autònomes, un fet molt característic, tenim la competència
exclusiva, a pesar que l’exclusivitat és un terme que els juristes
se’n fan càrrec de dir que no és absolut. Segon és un text obert
i mitjançant aquesta obertura donam possibilitats, quan sigui
l’hora, que la franja d’Aragó determini que una part
d’aragonesos hi vulguin participar i que el País Valencià,
sobretot la part de Llevant que és de parla catalana també si hi
vol entrar donar-li l’oportunitat de participar-hi. Per tant, és un
projecte obert, no és tancat, no són dues comunitats que fan un
joc pactades per elles sense deixar-hi entrar ningú. I segona té
un projecte de futur, que jo crec que ens beneficia a els que
vivim aquí, perquè hem de tenir en compte que la potència
editorial i de presència cultura que té Catalunya és el pal del
paller d’aquest projecte, sense la participació de la Generalitat
de Catalunya aquest projecte sortiria coix, però amb la
potencialitat que té d’infraestructura cultura Catalunya, la
situació com està ara, sembla que ha estat de savis per part del
Govern de la comunitat autònoma juntament amb la Generalitat,
plantejar aquest projecte, és un projecte de futur, les situacions
lingüístiques no hi ha mai una situació tancada, perquè no hi ha
mai possibilitats de dir, avui hem arribat al bilingüisme, el
bilingüisme no existeix, són graus més o manco evolucionats de
diglòssia, però es pot caminar cap a ella, tal vegada els primers
bilingües siguin els fills de matrimonis mixtes, allà on la mare
parla alemany i el pare que és de Porreres amb un mallorquí
tancat i aquell alAlot tal vegada creixi, però quan hagi d’elegir
tornarà a fer una elecció segons la situació que es trobi.

La presència de la llengua catalana, de les varietats i del
potencial cultural de les Illes Balears i la Generalitat arreu del
món, allà on vulguin, és una consolidació de la llengua catalana
aquí també, hi ha un efecte de rebot, com ens veuen a l’exterior
i el que som capaços de demostrar. I ens hem de felicitar que
aquest conveni tengui per nom, per patró, si és que el
patronatge existeix, Ramon Llull. Per raons ben conegudes
d’aquesta cambra tenc necessitat de passar per davant

l’estàtua de’n Ramon Llull almanco dues vegades per setmana
en temps de Parlament i saben que diu el monument, hi ha una
frase treta del llibre de proverbis que en llatí em sembla que diu:
“justitia procurat pacem, injuria belli; humilia verba sunt
nuntii, superba belli.... sunt nuntii pacis - m’havia deixat el
pacis, gràcies Maria- superba belli”, que el Rector de la
Universitat, el responsable de la Universitat les felicitacions
que enviava agafava la segona part d’aquesta cita del llibre dels
proverbis les paraules humils són anunci de pau, les superbes
anunci de guerra. Açò és un pacte des de la humilitat, però des
de la convicció que tendrà futur i ajudarà a la consolidació de
la llengua, no només a l’exterior, bàsicament aquí i per açò ens
hem de felicitar tots d’aquesta iniciativa, almanco així ho feim
els que estam en el Grup Socialista.

Gràcies, senyors.

EL SR. PRESIDENT:

M oltes gràcies, Sr. Pons en nom del Grup Socialista. El Sr.
Marí Tur en nom del Grup Popular té la paraula. 

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Realment pujar a aquesta tribuna després d’haver no només
sentit, també escoltat als meus companys de Parlament és fa
realment difícil afegir alguna cosa, però aquesta setmana, crec
que dijous ens reunim la ponència de cultura popular per tal
d’intentar fer una llei i era un costum popular, almanco a la
meva illa, que a l’oratòria sagrada, abans de començar un sermó
es feia una cita en llatí que ningú no entenia i ja m’agradaria
copiar un poc i fer una cita d’aquest home nascut a Mallorca
que en el seu llibre de l’Ordre de Cavalleria ens diu: “noblesa
de coratge, no la de mans a la boca, car tota hora no diu
veritat”. Cadascú que apliqui aquesta màxima del nostre
escriptor així com li sembli en aquest tribuna, allà on tots sortim
com és la nostra obligació a parlamentar.

Després d’haver llegit amb molt d’interès l’acord del Govern
de la Generalitat de Catalunya d’aprovació del projecte del
conveni de constitució de l’Institut Ramon Llull, el projecte de
conveni entre la Generalitat de Catalunya i la comunitat
autònoma balear, el projecte d’estatuts de l’Institut Ramon
Llull, un document interessantíssim que més endavant en
parlarem, l’informe de l’assessoria jurídica sobre aquest
conveni, la memòria econòmica en relació a la proposta em
queda tan sols afegir a les paraules que ha pronunciat el Sr.
Conseller, amb una documentadíssima dissertació de filologia
i d’història, a nosaltres també, al Grup Popular, ens agradaria fer
encara que fos una molt breu biografia, molt breu biografia,
justament treta d’un llibre que aquest Nadal ha estat obsequi
d’una empresa balear, que diu tant a favor d’aquesta gent del
comerç nostre, que no només sap fer diners, sinó que també
sap obsequiar els seus amics amb aquest llibre del qual jo he
llegit un fragment i que, si vostès tenen la mateixa sort que he
tengut jo de poder-lo tenir, els recomanaria que poguessin
aconseguir un exemplar perquè realment és un llibre de bibliòfil.
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D’aquest llibre, idò, hem extret aquesta notícia que ens
diu..., ho tornarem a repetir, però jo crec que és bo que en el
Diari de Sessions no només hi apareguin grans moratòries i
grans espais comercials, i grans discussions econòmiques, sinó
que de tant en tant també ens toqui, a qui ens dedicam per
professió a l’ensenyament de la literatura, un trosset almanco
perquè en quedi constància. Vostès coneixen més bé que jo la
biografia del mallorquí ilAlustre que va néixer el 1232 o 1233 -la
gent no s’acaba de posar d’acord- a la ciutat de Mallorca, on
els seus pares, que havien acompanyat el rei Jaume en la
conquesta de l’illa, s’havien instalAlat. S’accepta com a data de
la seva mort el 1316, una mort envoltada de llegenda i que és
resum de la seva vida de viatges i riscs constants. Ell mateix
s’anomenava Ramon el Fantàstic, i també Ramon lo Foll. Els
seus seguidors li atorgaren el títol de doctor ilAluminat. Creador
del català literari, missioner i apologista, escolàstic
independent, lògic subtil, intelAlectual polifacètic, novelAlista
didàctic, poeta i místic tot d’una peça, és una de les figures més
representatives de l’Edat Mitjana, i encara que tot això ja és
extraordinari,  més ho és el fet que al mig de tota una activitat
frenètica Llull tingué temps d’escriure uns 270 textos que
totalitzen unes 30.000 pàgines. Cap altre escriptor en tota l’Edat
Mitjana, fora de Sant Albert el Gran, supera en extensió la seva
obra. Llull és, alhora que un dels millors poetes i escriptors de
l’Edat Mitjana, el primer poeta que aporta a la llengua del poble
la temàtica filosòfica i religiosa. La seva obra és un vertader
miracle si la consideram des de la llengua en la qual va ser
escrita. S’han calculat unes 7.000 paraules diccionariables de
què consta el vocabulari lulAlià. Per a ell la paraula no pot
separar-se de la idea, per això no es pot contraposar el
pensador o l’escriptor. 

Després, si ja no fos tan tard, faríem una molt breu anàlisi
d’una línia cada una de les obres que ell va escriure, però
supòs que tots vostès les coneixen i, si hi tenen interès, les
poden estudiar com hem hagut de fer alguns al llarg de la
nostra vida.

Però no voldríem tan sols fer lloances al Sr. Ramon Llull, per
dir-ho d’alguna manera, sinó que també volem fer algun petit
comentari a aquesta documentació que hem estudiat, i vull dir
que el Partit Popular fa seves aquestes frases tan significatives;
el Partit Popular fa nostres aquestes frases: “La llengua
catalana és un element fonamental de la identitat i un patrimoni
cultural que Catalunya i les Illes Balears comparteixen des de fa
gairebé vuit segles”. I més endavant diu: “La conveniència de
compartir els esforços amb les Illes Balears, -parla la Generalitat
de Catalunya- d’unificar les actuacions que en matèria de
projecció exterior de la llengua catalana realitzen diversos
departaments de la Generalitat en el marc de la política
lingüística i cultural, i de donar una especial projecció a
l’exterior de la cultura, sobretot la literària que s’expressa en
català, aconsella ara la constitució d’un nou organisme
denominat Ramon Llull”. 

I més endavant, i anam saltant d’una banda a l’altra, diu:
“L’Institut Ramon Llull procurarà mantenir relacions de
cooperació i colAlaboració estables amb l’Institut d’Estudis
Catalans, amb la institució de les Lletres Catalanes, i també amb
l’Instituto Cervantes, adscrit al Ministeri d’Afers Exteriors

d’Espanya. Aquí tal volta, Sr. Conseller, nosaltres també
podríem recollir la proposta que ha fet Unió Mallorquina i s’hi
podrien afegir algunes altres institucions, no tan sols de l’illa
de Mallorca, sinó també anar-les a buscar a les illes més petites.

Quan parla del patronat diu: “A manca d’acord entre els
governs i, si s’escau, l’Instituto Cervantes, els nomenaments es
fan a parts iguals per cada govern i, si n’és el cas, per l’Instituto
Cervantes”. El Partit Popular, també com ha dit algun membre
d’algun altre partit, demanaria en aquest cas concrets que hi
hagués un consens total, no fos que algunes persones
representatives de la nostra cultura a les Illes Balears es
veiessin nomenades per una institució que, de moment, en
aquesta terra encara no té massa arrelament; em referesc més en
concret al fet que no seria bo per a ningú que les propostes de
noms concrets anassin només en un sentit, sinó que el ventall
fos el més ample possible i s’arribàs a un consens.

La participació de l’Instituto Cervantes als òrgans de
govern de l’Institut Ramon Llull, que preveuen els articles 7 i 9,
serà efectiva en el moment en què s’hagi formalitzat la seva
colAlaboració, i d’això en parlarem una miqueta si en tenim
temps, que supòs que sí, perquè ens hauria agradat, Sr.
Conseller, que tots aquests documents que se’ns han entregat
també haguessin anat acompanyats d’un en què hi hagués un
compromís escrit de l’Instituto Cervantes. Fins a aquest matí jo
he estat en contacte amb el Ministeri d’Assumptes Exteriors i
amb l’Instituto Cervantes, i vostè sap tant bé com jo que per a
l’any 2002 no hi ha cap ni un diner disponible per a aquest
institut Ramon Llull; almanco això és el que m’han comunicat,
a mi, des de Madrid. 

I aquí hi ha també una altra cosa a afegir. És molt interessant
i molt d’agrair l’informe de l’assessoria jurídica, que ens posa
per endavant algunes consideracions que crec que són molt
importants; ningú no les ha dit, però creim que el Grup Popular
tenim l’obligació de fer-les paleses amb la nostra intervenció.
Tal com diu la sentència del Tribunal Constitucional: “La
posibilidad de las comunidades autónomas de llevar a cabo
actividades que tengan una proyección exterior, debe
entenderse limitada a aquellas que, siendo necesarias o al
menos convenientes para el ejercicio de sus competencias, no
impliquen el ejercicio de un ius contraendi ni originen
obligaciones inmediatas”, i afegeix aquest informe... -supòs
que tothom sap què és el ius contraendi i per mor d’això no ho
explicaré, no falten aquí bons missers que en saben molt més
que jo- ...”Per tal de deixar ben clara la voluntat -diu l’informe
jurídic- de respectar aquest àmbit d’actuació de l’Estat, podria
ser convenient -diu l’informe jurídic- podria ser convenient
incloure en els estatuts del consorci un paràgraf que precisés
que l’actuació de l’Institut Ramon Llull es durà a terme amb ple
respecte a la política exterior de l’Est at”. Feta aquesta matisació,
diu l’informe que vostès ens han entregat que pot ser
convenient, però no és imprescindible, ja que és obvi que
l’actuació de les comunitats autònomes ha de respectar la
política exterior de l’Estat. 

Cal concloure que el projecte objecte d’informe no envaeix
la competència estatal sobre relacions internacionals. I més
endavant, Sr. Conseller, i vostè ho coneix molt bé, hi ha unes
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referències a les possibilitats de fer o d’ampliar aquest conveni
amb altres nacions o amb altres comunitats, que aquí especifica
clarament de quina manera es pot fer i de quina manera no es
pot fer. Simplement, i en fem referència, perquè es tingui present
que jurídicament també seria possible que l’administració de
l’Estat participés en el conveni i en el consorci, i que els
respectius estatuts d’autonomia preveuen la colAlaboració de
l’Estat en l’àmbit de la comunicació cultural.

I conclou, i ho torn a repetir perquè (...), el punt dos de les
conclusions diu: “Si bé no és jurídicament imprescindible, se
suggereix incorporar als estatuts de l’Institut una referència al
fet que la seva actuació es durà a terme amb ple respecte a la
política exterior de l’Estat”.

Ja anam acabant i parlam, però, de la part important com és
l’econòmica. Aquí vostès, en aquesta memòria que ens
presenten, ja donen per fet que el Govern de les Illes Balears fa
una aportació de 40 milions de pessetes i que la Generalitat de
Catalunya farà una inversió d’entre 350 i 450 milions. Sr.
Conseller, repetim que al Grup Popular ens hauria agradat molt
tenir, com venim demanant a altres institucions en situacions
semblants, tenir un compromís escrit, escrit, del Govern, no
sigui que després es complicàs la cosa i es donassin culpes a
qui tal vegada no se les mereix, perquè aquí posa: “També és
previst que l’Instituto Cervantes aporti l’any 2002 una quantitat
idèntica a la suma de les aportacions de les dues comunitats
autònomes, és a dir, aproximadament entre 390 i 490 milions de
pessetes en metàlAlic o en serveis”. Potser que això sigui veritat;
nosaltres per la part que ens correspon farem tot el possible
perquè així sigui, però no es pot dir blat que no estigui ben
fermat i dins sac.

Per acabar, Sr. President, tres punts que resumeixen la
postura del Partit Popular referent a aquest tema. Primer, estam
fent realitat una idea que va néixer a Catalunya i a la qual ara
donarà suport el Parlament de les Illes Balears. Dos, la
colAlaboració entre el Govern central i el Parlament de Catalunya
ha estat positiva, i celebram també que aquest enteniment arribi
a les Illes Balears; així defensarem tots la pluriculturalitat
d’Espanya. I tres, haurem aconseguit treballar en un programa
conjunt i aprofitarem la colAlaboració de l’Instituto Cervantes i
les seves seus arreu del món sense haver tengut cap mena
d’enfrontaments, sinó amb la voluntat política del treball
conjunt.

Senyores i senyors diputats, Sr. Conseller, per això, a major
glòria de Ramon Llull i de la cultura del poble de les Illes
Balears, el Grup Parlamentari Popular votarà afirmativament la
seva proposta.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Tur, en nom del Grup Popular. Sr.
Conseller, vol intervenir? Té torn per contestar. 

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

Bon dia, Sr. President del Parlament. Senyores diputades,
senyors diputats, bé, jo no comentaré la majoria de les
intervencions que s’han fet, que totes elles han prioritzat, com
ja havia fet jo, el fet que avui amb aquest acord s’aposta per la
diversitat cultural, per la cooperació institucional basada en els
fets de la lògica més elemental, que és colAlaborar i cooperar
entre iguals, i simplement aprofitaré aquest torn per fer algunes
referències a coses que han anat apareixent per aquí i per allà i,
a la vegada, diré alguna cosa que per ventura havia d’haver dit
i no l’he dita en el moment de la meva intervenció.

Bé, evidentment, en la mesura que jo pugui ser responsable
del fet que tiri endavant el projecte de l’Institut Ramon Llull i de
la seva funció, una cosa que no he dit és que assumesc, com
no podia ser d’altra manera, ja es dóna per suposat però ho vull
reiterar, la voluntat i la disponibilitat d’informar permanentment
o periòdicament el Parlament i la Comissió de Cultura i Educació
de totes aquelles passes de concreció que es vagin fent del
projecte. 

Una segona cosa és que, evidentment, dins aquest
repartiment competencial en l’àmbit de la cultura que s’ha
establert jo diria aquesta legislatura d’acord amb la lletra i
l’esperit de la Llei de transferències de cultura als consells
insulars de dia 1 de gener del 95, a la qual, segons aquest
repartiment, al Govern sobretot li correspondria la projecció
exterior de la cultura, evidentment tenc previst tenir
permanentment en compte els criteris, les aportacions, els
suggeriments dels diferents consells insulars i, com és raonable
i lògic, dels seus responsables polítics. És evident que no és
possible que hi hagi projecció d’interès de la cultura de les Illes
Balears cap a l’exterior si prèviament no hi ha una producció
intensa de cultura a l’interior de cadascun dels nostres
territoris, tasca que sobretot correspon als consells insulars, de
facilitar-ho i fer-ho possible.

Ha sortit el tema de la composició, i evidentment jo crec que
en el tema de la composició es tracta de donar un vot de
confiança als que l’hauran de determinar. Pensau que estam
parlant d’una composició formada per 21 representants;
lògicament a cadascun dels territoris de llengua catalana hi ha
molta més gent capacitada objectivament per formar part
d’aquest patronat i jo assumesc el compromís de la seva
representativitat, de la seva pluralitat i de la seva categoria, per
dir-ho d’alguna manera, com a membres actius dins l’àmbit de
la llengua i la cultura, i evidentment si després no hi hagués
una acceptació o un encert per part meva ja podrà ser objecte
de les crítiques que es considerin, però procurarem que això no
sigui així.

Una cosa que s’ha remarcat en diverses ocasions, i el Sr.
Portella hi ha fet esment en particular, és considerar com a
positiva la decisió del Govern de l’Estat, a través del Ministeri
d’Assumptes Exterior i a través de l’Instituto Cervantes, de
participar en aquest projecte, i el Sr. Portella ha plantejat en un
moment determinat la pregunta sobre quin era el pressupost
aproximat de l’Instituto Cervantes per a la promoció interior i
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exterior de la llengua castellana; si no ho record malament el
darrer pressupost aprovat són més de 8.000 milions de pessetes
que fa que l’aportació d’uns 350, 400, a una de les llengües de
l’Estat en un estat en el qual una part dels seus ciutadans no
tenen com a llengua pròpia el castellà, per ventura les
proporcions no estiguin ben establertes, però no crec que en
aquest moment vengui d’això. Es tracta de posar en marxa un
projecte i ja veurem sobre la marxa si la voluntat i la capacitat de
realitzar projectes puguin estar mancades de recursos o n’han
d’aparèixer.

Després surt la qüestió del consens, la pluralitat; l’ha
introduïda el Sr. Marí. Evidentment hem de tenir clar que no hi
cap tothom que s’ho mereixeria, formar part d’aquest patronat,
afortunadament la nostra vida cultural és més rica que 21
membres justos que, d’altra banda, hauran de tenir una certa
representativitat, i sobretot el Sr. Marí ha esmentat un tema que,
bé, primer aquest tema de respecte a la política exterior de
l’Estat, el plantejament d’aquest conveni, aquest consorci que
crea el Ramon Llull és que tant Catalunya com les Illes Balears
són plenament competents en la promoció de la seva pròpia
cultura i dins l’àmbit de la promoció exterior, que seria la
projecció internacional, també som plenament competents, i
això no entra en conflicte en ningú, bona seria! Per tant, política
exterior de l’Estat, està molt bé, l’Estat farà la seva política
exterior, l’Institut Ramon Llull també amb participació de l’Estat
a través de l’Instituto Cervantes també farà la seva projecció
exterior de la llengua i la cultura que s’expressa en català.

I després ha sortit el tema de l’Instituto Cervantes. Si s’hi
fixen, aquest consorci s’estableix ent re la Generalitat de
Catalunya i el Govern de les Illes Balears, i el que hi ha són
pactes verbals amb l’Instituto Cervantes, explicitats fins i tot
pel ministre d’Assumptes Exteriors, Sr. Piqué, que s’ha
compromès a totes aquestes coses a què també s’havia
compromès en privat. Quin serà el plantejament? Una vegada
aprovat el conveni i l’acord, avui i demà, durant un mes
s’esperarà que les Corts Generals no desautoritzin l’acord, cosa
que se suposa que succeirà, i tot seguit se signarà entre els dos
presidents de Catalunya i de les Illes Balears el conveni i el
consorci per a la creació de l’Institut Ramon Llull, i una vegada
el consorci estigui creat és quan s’obre a tercers, i el primer
tercer amb el qual ja s’ha pactat la integració en el patronat i
l’aportació econòmica és l’Instituto Cervantes. Repetesc: amb
paraules publicades i públiques del ministre Sr. Piqué, que és el
titular de la cartera d’Assumptes Exteriors. 

Si en el moment d’aprovar el pressupost del Cervantes l’any
2002 no hi havia aquesta partida, se suposa que és que el
ministre Piqué està en condicions de posar-l’hi en el moment
que s’executi l’entrada de l’Instituto Cervantes a l’Institut
Ramon Llull, cosa que entra dins tots els contactes i els acords
verbals que s’han establert. Evidentment no existeixen papers
perquè els papers haurien d’haver existit en relació a qualque
cosa que ja existia prèviament, cosa que no succeïa perquè serà
avui i demà, i d’aquí a un mes, quan l’existència de l’Institut
Ramon Llull serà definitiva.

Per tant jo entenc que el ministre Piqué ha donat la seva
paraula i el seu compromís, i aquesta previsió de participació de

l’Instituto Cervantes es confirmarà en el moment que
correspongui, que és quan es confirmi.

D’altra banda vull aprofitar per dir que efectivament -i això
ho ha dit el Sr. Marí i jo ho he de recuperar perquè m’ho havia
deixat- l’Instituto Cervantes, a més de fer una aportació
econòmica, fa una aportació de les seves infraestructures
existents a diferents països i a diferents capitals, sobretot,
importants, per tal que es puguin organitzar activitats de
projecció exterior de la nostra llengua i la nostra literatura, cosa
que, d’altra banda, el Govern de les Illes Balears ja ha aprofitat
en algunes ocasions i aprofitarà aquest mateix mes en una
anada de l’escriptor Baltasar Porcel a fer una sèrie de
conferències per Anglaterra, o aprofitarem el mes de març, em
sembla que és, a Roma, on aprofitam les instalAlacions de
l’Instituto Cervantes per organitzar una exposició d’arts
plàstiques d’autors de les Illes Balears, més algunes altres
activitats culturals.

En qualsevol cas, i ja per acabar, jo crec que ens hem de
felicitar tots. El vot afirmatiu dels diferents grups manifestat
pels seus portaveus no és un vot afirmatiu a un acord
prèviament pres pel Govern de les Illes Balears, sinó que és un
acord a favor de la nostra llengua i la nostra cultura, que se
suposa que és una raó d’estat i que, per tant, està per damunt
les possibles intencions o interessos dels diferents grups
polítics. És una responsabilitat de tots nosaltres fer que la
nostra llengua i la cultura que s’hi expressa tenguin la màxima
reconeixença a nivell internacional i avui amb el nostre vot, que
permet la creació d’aquest institut Ramon Llull, ho farem una
mica més possible. Per tant jo crec que tots estam
d’enhorabona.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Educació i Cultura. Cap grup
no vol utilitzar el torn de rèplica? Per tant procediríem a la
votació, i demanaria als grups parlamentaris, ja que han
expressat la seva postura favorable, si ho podem aprovar per
assentiment.

Idò queda aprovat per assentiment i aquesta presidència
informarà el president de les Illes Balears de l’acord que s’ha
pres en aquest plenari i n’ordenarà la publicació en el Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments)

S’aixeca la sessió.
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