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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, donarem començament a la
sessió plenària del dia d’avui. Com de costum, amb el torn de
preguntes.

I.1) 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.

La primera és la 397, relativa a nou pla estatal d’habitatges,
que formula l’Hble. Diputat Sr. Salvador Cànoves i Rotger, del
Grup Parlamentari Socialista, que té la paraula.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Bon dia, Sr. President. El passat dia 11 de gener el Ministeri
de Foment aprovà un nou pla estatal d’habitatge per al període
2002-2005. La posició mantinguda, manifestada, defensada pel
Govern i, en concret, per vostè, Sr. Conseller, en el debat que
precedí aquesta aprovació, fou que el pla havia de donar

resposta a les diverses peculiaritats dels distints territoris de
l’Estat. 

Per a nosaltres era vital que aquest pla recollís criteris de
flexibilització per tal de regular des d’aquí els màxims del preu
bàsic atenent la nostra singularitat, és a dir, l’alt preu del sòl i
de la construcció, que impliquen un gran esforç per a les
famílies que volen accedir a l’habitatge. A més, també, se
solAlicitava compatibilitzar els ajuts estatals i els autonòmics,
que s’incidís en el mercat del sòl, que es fes més èmfasi en la
promoció d’habitatges en règim de lloguer, atenció als
colAlectius específics i ajuts fiscals.

Idò bé, Sr. Conseller, quina valoració fa del nou pla si el
contrastam amb el que d’ell esperàvem per resoldre la
problemàtica que tenim plantejada a les Illes? 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves, per la seva intervenció. Sr.
Conseller d’Obres Públiques i Habitatge, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Gràcies, Sr. President. Malauradament no hem rebut una
resposta positiva a totes aquestes qüestions que vostè
plantejava. El Pla d'habitatge ha estat un pla que ha estat fet, ha
estat elaborat d'esquena de les comunitats autònomes, sense
tenir en compte les seves solAlicituds ni peculiaritats. Hem de
recordar que els trets fonamentals són que el preu bàsic
continua essent uniforme a tot l'Estat, amb la qual cosa s'ha
produït a tot l'Estat una disminució dels habitatges de protecció
oficial i la pràctica desaparició a les Illes Balears; que el preu
bàsic de tot l'Estat està en un nivell del 30% per davall del preu
de cost dels habitatges a les Illes Balears, tot i que introduint-hi
tots els elements de modificació en el preu bàsic que el mateix
pla permet. Estam a les Illes Balears amb un preu bàsic
incrementat a 973 euros per metre quadrat, mentre el preu de
cost a Balears s'acosta als 1.280 euros per metre quadrat.

Se suprimeixen les ajudes per a l'adquisició de sòl per a
habitatges de protecció oficial. No hi ha criteris objectius per a
la declaració de municipis singulars, amb els criteris objectius
de veure l'evolució dels preus a cada municipi que l'Estat ha
declarat municipi singular; a les Illes Balears hi haurien d'entrar
pràcticament tots i, en canvi, no hi ha predisposició perquè cap
municipi de les Illes Balears entri dins aquesta qualificació. 

Hi ha molt poca o nul Ala atenció a les polítiques de
rehabilitació. Nosaltres teníem l'esperança que el nou pla
permetés una equiparació de les subvencions a rehabilitació, o
sigui, que cada euro posat per la comunitat autònoma fos un
euro també posat pel Pla d'habitatge; continuam amb una
proporció d'1 a 0,4, és a dir, cada 40 cèntims d'euro que posa
l'Estat la comunitat autònoma ha de posar un euro. No hi ha
una política fiscal, cap mena d'ajuts fiscals a l'adquisició
d'habitatges de protecció oficial, continuam en una situació de
precarietat, i hi ha hagut una unilateralitat absoluta a l'hora de
determinar i d'elaborar aquest pla.

Per tant, lamentablement nosaltres consideram que aquest
caràcter continuïsta anuncia el que serà el fracàs del Pla
d'habitatge de tal manera que ho va ser en termes absoluts i
relatius l’anterior i acabat pla d’habitatge que va acabar l’any
2001.

Moltes gràcies, Sr. President. 

I.2) Pregunta RGE núm. 692/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Salvador Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa al Pla estatal d'habitatges.

EL SR. PRESIDENT:

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

Passam a la segona pregunta, que és la 692 rectificada per
l’escrit 702 d’aquest mateix any, relativa a pla estatal
d’habitatges, que formula l’Hble. Diputat Sr. Salvador Cànoves
i Rotger, del Grup Parlamentari Socialista, que té la paraula.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Vist, Sr. Conseller, que el nou pla
estatal d’habitatges no resol, com vostè ha dit, la problemàtica
singular que tenen plantejades aquestes illes, més bé jo diria
que l’agreuja perquè, entre altres raons, la promoció pública té
previst injectar, com s’ha dit moltes vegades en aquesta
cambra, uns 2.000 habitatges en un període de quatre anys,
però per una altra banda la demanda d’habitatges de protecció
oficial a les Illes se xifra en uns 8.000, 9.000 habitatges any. Això
significa que és fonamental, és bàsic atreure la promoció
privada cap a la construcció d’habitatges de protecció oficial
per tal de satisfer aquesta demanda que la promoció pública no
pot satisfer tota sola.

Però el nou pla, que manté -com vostè també ha dit- un únic
preu bàsic per a tot el territori de l’Estat, és a dir, uns 973 euros
el metre quadrat, s’allunya de la nostra realitat, amb preus de
sòls i materials i mà d’obra que fan impossible que un promotor
privat es pugui interessar per construir habitatges de protecció
oficial a la nostra comunitat.

És per això que li deman, Sr. Conseller, si pensa emprendre
mesures per tal de capgirar aquesta situació a la qual se’ns
empeny des del Ministeri de Foment. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri, ja en fase d’al Alegacions
nosaltres vàrem demanar que el Pla d’habitatge recollís alguns
elements importants: que el preu bàsic s’acostàs al real, que
s’introduïssin elements de fiscalitat, que són molt importants en
matèria d’habitatge, en matèria d’IVA, d’IRPF, etc., que es
reconsideràs la superfície protegida, és a dir, que fos la
construïda i que, a més, abastàs a habitatges de més superfície,
fins a 120 metres quadrats, que la determinació dels municipis
singulars es fes per criteris objectius i sense arbitrarietats tenint
en compte l’evolució dels preus i l’estat dels preus en cada
moment, que hi hagués una decidida política dins el Pla
d’habitatge a favor de la rehabilitació i que es donàs més
flexibilitat a cada una de les comunitats autònomes per escollir
les seves prioritats en funció de les polítiques que, en
definitiva, són de la seva competència.

Res de tot això no va ser recollit, com ja hem exposat
anteriorment, i després de l’aprovació hem pres algunes
mesures per anar a afavorir en la mesura del possible l’èxit o la
possibilitat de promoció d’habitatges de protecció oficial a les
Illes Balears. Hem demanat la declaració de municipis singulars;
no hi ha cap resposta, de moment. Demanam una determinació
objectiva, és a dir, que tots els municipis que tenen un preu
d’habitatge per damunt d’aquells municipis que han estat
declarats municipis singulars per l’Estat a les Illes Balears
tenguin la consideració de municipis singulars, amb la qual
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cosa es podria incrementar el preu bàsic fins a un 40%; de
moment no tenim resposta. 

Hem fixat el preu d’habitatges de protecció oficial, el més alt
possible, els 973 euros de què parlàvem per metre quadrat
construït. Insistirem en la política de rehabilitació, encara que
això suposi un important esforç pressupostari per damunt de
les possibilitats reals que tenim en relació a les que té el
Ministeri de Foment. Tenim ja aprovat en fase..., ja tenim
l’informe del Consell Econòmic i Social del nou decret d’ajuts
a l’adquisició d’habitatges usats, que això és una peculiaritat
nostra que també demanàvem que d’alguna manera es
contemplàs en el Pla d’habitatge i tampoc no s’ha contemplat.
Insistim en una política de sòl en conveni amb els ajuntaments,
i molt en concret feim un treball important amb l’Ajuntament de
Palma per desenvolupar totes les unitats d’execució de
titularitat pública per posar sòl a disposició dels promotors
públics i privats en matèria d’habitatge públic.

Desenvoluparem la Llei del sòl, on accentuarem la
necessitat de reserva de sòl per a habitatges de protecció oficial
i... 

I.3) Pregunta RGE núm. 693/02, de l'Hble. Diputat Sr. José
María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a si està d'acord el conseller a posar rotondes cada 3
km a les carreteres de Balears.

EL SR. PRESIDENT:

 Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques,
Habitatges i Transports, però el seu temps s’ha esgotat.

I passam a la pregunta número 3, 693, relativa a si està
d’acord el conseller en posar rotondes cada tres quilòmetres a
les carreteres de Balears, que formula l’Hble. Diputat Sr. José
María González i Ortea, del Grup Parlamentari Popular, que té la
paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, Sr. Conseller de
Obras Públicas, el director general Sr. Salvador Miralles, el
director general de Movilidad, decía hace unos días que, al
parecer, una propuesta que recoge la estrategia de
sostenibilidad del transporte dentro del Plan director consistía
en poner una rotonda en todas las carreteras de Baleares cada
tres quilómetros. En algunas menos; en algunas, y cita la de la
universidad, cada quilómetro y medio. Mi pregunta es si usted
está de acuerdo con este planteamiento. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, depèn. Les rotondes
s’han de posar en funció de les necessitats de la vialitat, de les
necessitats del projecte i de les necessitats de la carretera. A
algunes es posen cada 200 metres; vostès ho han fet, a algunes
carreteres hi ha rotondes cada 200 metres o manco i a algunes
més. Això depèn de les necessitats vials de la carretera, supòs
que no li ho he d’explicar a vostè, Sr. González Ortea.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, efectivamente le agradezco que usted me explique cómo
hay que poner las rotondas, pero no era ésa la pregunta, si las
hay que poner cada 200 metros o cada 200 quilómetros; mi
pregunta concreta es si usted está de acuerdo con estas
declaraciones hechas por del director general de Movilidad, y
sostenidas y apoyadas por la consellera de Medio Ambiente,
si usted está de acuerdo con cosas como las que dice este
señor, tan pintorescas, por definirlas de alguna manera, como
que las rotondas no harán más lenta la circulación, sino que
aumentan la seguridad y la fluidez en el tráfico.

Mi pregunta es si usted está de acuerdo con eso, no dónde,
o cómo, o cuándo hay que poner rotondas. Gracias, Sr.
Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Sr. Conseller d’Obres
Públiques..., no vol intervenir?

(Rialles i intervenció inoïble)

I.4) Pregunta RGE núm. 701/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Guillem Camps i  Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a consens envers el port esportiu de Ciutadella.

Molt bé, idò passam a la quarta pregunta, 701, relativa a
consens envers el port esportiu de Ciutadella, que formula
l’Hble. Diputat Sr. Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Jo deman a la consellera de Medi
Ambient si ha consensuat amb el PSM i Els Verds de Menorca
el Pla d’usos del port de Ciutadella, que contempla ni més ni
menys que 204 punts de creació d’amarraments
d’embarcacions. 
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. 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 la
Conselleria de Medi Ambient desitja no repetir l’enfrontament
provocat per l’anterior projecte no consensuat de gran port per
a Ciutadella, i precisament arribar a un consens no només amb
el PSM i Els Verds de Menorca, sinó també amb totes les forces
polítiques i socials de Ciutadella.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Sr. Camps, té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Consellera, vostè no “s’entera”. Miri, Els
Verds, primer de tot, rebutgen el pla d’usos que vostè ha
presentat. Són els mateixos amb què vostès tenen una afinitat
ideològica. El PSM, per altra banda, diu que només vol
rescabalar les dues platges que hi ha a Cala’n Busquets, que no
vol saber res de cap port ni cap ampliació. El PSOE diu que el
PSM i Els Verds tenen una visió romàntica i que vostè..., que
estan d’acord, el PSOE sí, que està d’acord. El batle ara diu que
vol un braç exterior, i en tot açò hi ha una sèrie de ciutadans i
associacions que ho rebutgen totalment i absolutament.

La veritat és que aquestes postures evidencien que el
projecte d’ordenació d’instalAlacions portuàries de Ciutadella
no compta amb el consens dels diferents membres del pacte
d’esquerres de l’Ajuntament de Ciutadella. Açò per una banda.

Però miri, vostè, si està d’acord amb el pla d’usos, vostè,
consellera d’Els Verds, està d’acord amb una concentració
nàutica allà que provocarà un consum d’aigua desmesurat, un
consum d’energia desmesurat, una generació de residus
desmesurada... 

(Remor de veus)

 ...un increment del deteriorament mediambiental, i vostè el
que fa és comprometre amb aquest pla d’usos una cosa que
vostè no predica; vostè predica una sostenibilitat ambiental,
vostè predica un no deteriorament del territori i vostè, per altra
banda, fa tot el contrari i vostè, per tant, el que hauria de fer és
dimitir, anar a l’oposició i fer oposició del pla d’usos que vostè
mateixa ha presentat.

Gràcies, president. 

(Aldarull a la sala) 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, veig que ha servit per a
qualque cosa aquest govern, i és que el PP ha començat a parlar
de coses que fins ara no havia parlat, la qual cosa crec que està
molt bé perquè haurà servit perquè Els Verds estiguem aquí. Li
he de dir, però, que a més també les coses es fan diferents en
aquest govern de com les feien vostès, que no consensuaven
les coses. 

(Remor de veus i rialles)

 Li he de dir, per si no ho sap..., li he de dir, per si no ho sap,
que aquest document aprovat inicialment, que no és el
definitiu, és inicial, amb la qual cosa es veu que no l’ha llegit bé
i per tant vostè no “s’entera”, el document aprovat inicialment
i sotmès a exposició pública des del dia 12 de febrer del 2002,
suposa l’admissió a tràmit d’una proposta que es vol discutir
amb tothom i intentar arribar al consens esmentat, amb la qual
cosa no és una aprovació definitiva, Sr. Camps; em sap molt de
greu, però encara no pot dir quin tipus de port s’ha aprovat.
Aquest document no està tancat ni consensuat amb cap partit
polític, és un document obert i aspira a situar-se en el punt més
proper de les aspiracions, però evidentment és un document
que ara, ara, per primera vegada les coses es posen a exposició
pública, es poden discutir i es poden veure totes les distintes
opinions que escoltarem.

Respecte a la dàrsena esportiva de Cala’n Busquets, que
veig que n’ha après moltíssim, dins la memòria d’aquest pla,
concretament a la pàgina 59, es contemplen quatre solucions
diferents. Per tant, vostè, Sr. Camps, se n’assabenti bé primer
de dir les coses i vagi-ho a veure. Totes elles tècnicament
possibles, quatre, i van d’una alternativa màxima a una mínima,
i a partir d’aquí, sobre aquest ventall de possibilitats es prendrà
una decisió.

Per tant, Sr. Camps, no està presa aquesta decisió. Jo esper
que vostès, el Partit Popular, facin seny i mostrin la seva
capacitat democràtica per fer les seves al Alegacions i
evidentment també els escoltarem. Moltes gràcies. 

I.5) Pregunta RGE núm. 694/02, de l'Hble. Diputat Sr. José
Marí a González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a si hi ha avaluació envers la construcció d'una
rotonda cada 3 km.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. Passam
a la cinquena pregunta, 694, relativa a si hi ha avaluació envers
la construcció d’una rotonda cada tres quilòmetres, que formula
l’Hble. Diputat Sr. José María González Ortea, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.
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EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Yo espero que el conseller de Obras
Públicas se digne contestar a mis preguntas que, por otra parte,
están creo que motivadas por un interés enorme por conocer la
opinión de quien debe responsabilizarse de la construcción de
estas carreteras y, sobre todo, de los documentos contenidos
en el Plan director de transportes, que supongo que el Plan
director de transportes no lo hará el director general de
Movilidad, y si el director general de Movilidad dice estas
cosas en algún sitio tienen que estar avaladas por usted.

En definitiva, mi pregunta es: Hay alguna evaluación
económica, social, que justifique el poner una rotonda cada tres
quilómetros, Sr. Conseller de Obras Públicas, tal como dice el
Sr. Director general de Movilidad, y apoya su compañera de
gobierno, la consellera de Medio Ambiente?

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Sr. Conseller d’Obres Públiques,
té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Li contestaré el més clarament que sé
i que puc. A la Conselleria d’Obres Públiques no; no hi ha cap
avaluació, ni econòmica, ni social, en aquest sentit.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. No sé qué hace usted en la
Conselleria de Obras Públicas, a parte de ruedas de prensa, que
ya se lo dije alguna vez, no sé qué hace usted.

O sea, que el Plan director de transportes se lo está
haciendo el director general de Movilidad y usted no se entera,
y usted lee en la prensa que este señor dice estas afirmaciones
pintorescas, porque no quiero pasar a mayores, pero que usted
y yo las denominaríamos de otra manera, naturalmente, usted
y yo y cualquiera de los miembros de esta cámara, porque no es
de recibo decir estas cosas, no es de recibo. 

No sé cómo se puede ser director general de Movilidad y
decir estas cosas, pero usted, como conseller de Obras
Públicas, me dice que usted no sabe nada de si hay
evaluaciones o no las hay, si esto responde a algún criterio más
o menos objetivo o estudiado, si hay alguien capaz de sostener
una cosa así... Usted. Están en el plan director de transportes,
aquí lo dice, en un documento que tiene el nombre de

Estrategia de sostenibilidad, y usted sin enterarse, usted ahí
sentado y no se entera. Sr. Conseller de Obras Públicas, haga
menos ruedas de prensa y haga más los deberes.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Sr. Conseller d’Obres Públiques,
té la paraula. 

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

Només una precisió, Sr. González Ortea. Jo no li dic que no
sé res, jo li dic que a la Conselleria d’Obres Públiques no, no hi
ha cap avaluació. Res més. Crec que el tema és suficientment
clar.

Gràcies. 

I.6) Pregunta RGE núm. 695/02, de l'Hble. Diputat Sr. José
María González i Ortea, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a mesures normatives del Govern per tal d'obligar el
CIM a fer rotondes cada 3 km.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques. Sisena pregunta,
695, relativa a mesures normatives del Govern per tal d’obligar
el Consell de Mallorca a fer rotondes cada tres quilòmetres, que
formula l’Hble. Diputat Sr. José María González i Ortea, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Me dice algún diputado por aquí
detrás que es una postura parlamentaria inteligente no decir o
no contestar aquello que sea en defensa de tonterías.
Seguramente es esa su postura porque, claro, no es de recibo
lo que usted me dice.

Pero, en cualquier caso, hay otra tercera pregunta que iba
encadenada con las anteriores. Yo suponía que el conseller de
Obras Públicas sostendría estas afirmaciones o por lo menos
las justificaría. Ahora la verdad es que no sé cómo formularle
esta pregunta a usted, pero supongo que de alguna manera
tengo que hacerlo porque usted es el responsable, usted es el
responsable dentro del Gobierno. 

El Consell Insular de Mallorca, a la vista de estas
declaraciones, ha puesto el grito en el cielo; el conseller
responsable del Consell Insular de Mallorca ha dicho que eran
una locura, lo ha dicho él, ¿eh?, yo sólo he dicho pintorescas,
él ha dicho una locura. Supongo que a la vista de eso y de que
el Consell Insular de Mallorca no está por la labor de entrar a
hacer locuras de este tipo, ustedes tendrán que tomar una
decisión, que es para lo que tienen competencias y que les
corresponde, que es tomar alguna decisión normativa: traer un
proyecto de ley aquí, a este parlamento, hablando de hacer
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rotondas cada tres quilómetros o establecer algún reglamento,
no sé exactamente cómo, que obligue a los consells insulares
a hacerlas.

Espero que usted me conteste en este sentido. Gracias, Sr.
Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Sr. Conseller d’Obres Públiques,
té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. La pregunta diu si pensa el Govern de
la comunitat autònoma qualque mesura normativa per obligar
els consells a construir una rotonda cada tres quilòmetres. L’hi
contest clar i concís: No, cap ni una.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques. Sr. González Ortea,
té la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Simplemente para pedir la dimisión
inmediata del director general de Movilidad y la manifestación
del Gobierno en su conjunto de que este tipo de tonterías -
ahora ya sí las califico por su nombre porque, evidentemente,
ante la respuesta del conseller de Obras Públicas, ya no cabe la
menor duda- que un señor que dice estas tonterías no puede
ser director general de Movilidad de esta comunidad autónoma.

O él se va, o el conseller de Obras Públicas se va. Uno de
dos. Eso me parece evidente. Lamento que el presidente del
Gobierno no esté para poder decírselo a él, pero en una próxima
intervención se lo diré. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sr. González Ortea, li vull
llegir un extracte del Diari de Sessions. Es tracta de la
compareixença del Sr. Gabriel Le Senne, aleshores director
general de Carreteres... 

(Remor de veus)

...a la Comissió d’Ordenació del Territori. Llegesc
literalment: “Nosotros fuimos pioneros en este tema en España
-parla de rotondes- y la verdad es que dan muy buen

resultado. Tiene ese inconveniente, que introduce una
discontinuidad en la carretera principal, pero la verdad es
que los accidentes disminuyen de forma notable y, sobre todo,
disminuye la gravedad de los accidentes, porque si se
produce algún accidente en rotonda es por alcance oblicuo
y entre vehículos que circulan a relativa poca velocidad. De
modo que continuaremos con esta política de conversión de
puntos negros de intersecciones en rotondas, porque creemos
que es buena”.

És a dir, Sr. González Ortea, quan vostè resulta que està en
el Govern les rotondes són una excelAlent política, es buena,
elimina accidents, suavitza el trànsit, però quan vostès estan a
l’oposició no tenen cap dubte en dimonitzar-les, ridiculitzar-les,
i des de l’oposició es dediquen a ridiculitzar aquest tema. Això
demostra sense cap dubte, i supòs que el president m’entendrà
que he resumit la rèplica de les tres preguntes... 

(Continua i augmenta la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor...

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

...amb la manca absoluta... 

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, (...)

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

...d’iniciatives, la manca absoluta de capacitat que té el
Partit Popular des de l’oposició per fer iniciatives creïbles per
als ciutadans... 

EL SR. PRESIDENT:

Senyor diputats... Agrairia, senyores i senyors diputats, que
guardin un mínim de compostura a la Cambra.

I.7) Pregunta RGE núm. 696/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a acord entre el Sr. Antich i la Sra. Munar en rel ació amb
l'ordenació territorial de l'illa de Mallorca.

Setena pregunta, 696, relativa a acord entre el Sr. Antich i la
Sra. Munar en relació a l’ordenació territorial de l’illa de
Mallorca, que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Huguet i Rotger,
del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Queda formulada en els seus
propis termes. 
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Els termes de la pregunta són si es
considera assumible aquest acord. Jo vull dir que, assumible,
ho és perquè el dia que aquest govern faci coses que jo o el
meu partit consideram inassumibles, lògicament no continuarem
en el Govern.

El nostre desacord amb aquest acord és públic i notori,
també, perquè s’ha fet públic, i això passa perquè això és un
govern plural i és una majoria plural, i jo li diria més, Sr. Huguet:
els mateixos firmants de l’acord varen firmar coses amb les
quals estan en desacord; és a dir, el Partit Socialista s’havia
manifestat a favor de la revisió de les DOT, Unió Mallorquina
havia dit moltes vegades que no volia una llei de quotes, que
no volia ampliar al sòl rústic la seva moratòria, però es va
arribar a aquest acord.

 Per què s’arriba a acords des de la cessió? Perquè tothom
pensa que el balanç global ha de ser positiu per als ciutadans.
No sé si he contestat la seva pregunta amb claredat. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, amb tots els
respectes que mereix la seva persona i aquesta cambra, més que
un govern..., en política territorial, em referesc, més que un
govern de diferents sensibilitats, les actuacions que vostès
donen són més pròpies d’un desgavell. Sap què és un
desgavell; aquí sembla que estam tots junts, a fora cadascú diu
la seva, i miri per on avui aquest diputat ha tingut molta sort, ha
tingut molta sort perquè avui matí, mentre berenava, abans de
dur els alAlots cap a escola han entrat dins Internet i han vist el
que deien Els Verds, el que deia el Sr. Grosske, a una pàgina
d’un mitjà de comunicació.

Efectivament jo estic d’acord amb vostès: els pactes són per
complir-los, i quan es fa un pacte hi ha una cessió sobre criteris
i sobre programes, però una cosa és açò, que no ho compleixen,
perquè açò està en el pacte, el que no compleixen, i una altra
cosa és la claudicació, i vostès estan claudicant. Jo li deman
que sigui coherent. La seva política no és la nostra; vostès
estan claudicant, Esquerra Unida i Els Verds estan claudicant,
i el representant d’Els Verds de l’Ajuntament de Palma avui ho
diu clarament: “Nosaltres som la comparsa del PSM i d’Unió
Mallorquina en el Consell Insular de Mallorca”, “som
comparsa”, paraules textuals, no me les invent. “No han fet res
en política territorial”, ho diu ell; “l’únic que ha valgut la pena

-ho diu vostè- ha estat l’aprovació de l’ecotaxa, que havia de
ser un estudi”. Açò ho diu vostè avui.

Vostès no fan cessió, vostès claudiquen, claudiquen per un
lloc i claudiquen d’aquells principis que teòricament eren els
més sagrats, els més immutables, el leit motiv de la seva
identitat. De tot açò claudiquen, però no és que ho digui jo, no
ho dic jo. Jo li recoman que llegeixi, per favor, avui, perquè no
té rebuig, és que no té rebuig el que diu el Sr. Jordi López, avui!
Llegeixin-s’ho, i veurà com jo som un angelet devora el que diu
aquest senyor de vostès i del pacte.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Huguet, nosaltres no claudicam.
Perquè vostè ho pugui entendre li ho expressaré en termes
futbolístics. Si ara no es fes res d’aquí fins a final de legislatura
en matèria territorial, només amb la Llei 9/99 i amb les
moratòries, anam 3 a 0 respecte a la política territorial del Partit
Popular. 

(Remor de veus)

Quan s’hagin acabat de complir els compromisos que
existeixen, entre els quals un que està firmat entre el Partit
Socialista i Esquerra Unida donant contingut i calendari i a tota
una sèrie de mesures, estarem 6 a 0 i, efectivament, no arribarem
al 9 a 0 que a nosalt res ens agradaria; però perquè no arribem
del 6 a 0 al 9 a 0 ara vostè ens vengui amb el discurs de la
claudicació i ens vulgui posar la trampa, jo crec que molt
barroera, que això ens hauria de conduir a deixar el Govern, a
desestabilitzar aquesta majoria i a facilitar el seu retorn gloriós
al Govern, home!, jo li aconsellaria no tornar a perdre el temps.
No sé si qualcú caurà en aquesta trampa. Aquest conseller i els
diputats d’Esquerra Unida, no hi cauran. Moltes gràcies. 

I.8) Pregunta RGE núm. 698/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Marí i  Tur, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a
millores a la finca de Can Marroig de Formentera.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Treball. Passam a la vuitena
pregunta, 698, relativa a millores a la finca de Can Marroig de
Formentera, que formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Marí i Tur, del
Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Des que governa el pacte de progrés,
quines millores s’han fet a la finca de Can Marroig a
Formentera, propietat del Govern? Gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, les millores que s’han fet,
la principal per a nosaltres és precisament que s’ha fet la
residència d’un agent forestal. Per primera vegada s’ha posat
un funcionari d’aquestes característiques a l’illa de Formentera
que fa vigilància i atenció de tota aquella zona i de tota l’illa.
Aquesta millora és considerada com a molt important i, com dic,
suposa una qüestió quasi bé històrica a l’illa de Formentera.

En segon lloc s’ha fet una planificació integral de la finca,
sobretot per a ús públic, pel que fa a l’àrea recreativa així com
tota la finca i, per tant, jo crec que s’està fent una bona feina a
la finca de Can Marroig. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, això que m’ha dit
vostè i res és pràcticament el mateix. Un dels mitjans de
comunicació d’Eivissa deia l’altre dia, el 20 de gener, que la
casa de Can Marroig amenaça ruïna. Des que la va comprar el
Govern el 1997, el govern del Partit Popular, tan sols s’ha
reformat una part d’aquest edifici per habilitar-la com a
habitatge del guarda forestal, plaça que està vacant, i el Sr.
President d’aquest govern deia: “Antich advierte de que la
reparación de Can Marroig se hará poco a poco”, tan poc a
poc que no es fa res; s’ha arreglat tan sols el pou d’una sínia.
I més endavant diu el Sr. Antich: “Antich quiere frenar la
degradación de Can Marroig”. El Sr. President la vol frenar
però vostè va a tota màquina en la degradació.

“El consorcio que gestionará inversiones en la isla se
constituirá en el plazo de dos semanas”, i la petita i mitjana
empresa de Formentera, el seu president, el Sr. Joan Serra i
Mayans, fa uns dies que deia el següent: “Amb el que ha costat
en temps i sous protegir Can Marroig i tota la zona, no té sentit
que des del moment en què va passar a ser de titularitat pública
s’estigui degradant de forma alarmant sense que es prenguin
mesures per evitar aquesta degradació”. 

Una volta més Sra. Consellera, quan parlam de temes
d’Eivissa i en aquest cas de Formentera se’n va al cel, de la
mateixa manera que l’altra dia situava una illa que volia protegir
a Cala d’Hort, una illa que està davant Cala d’Hort, vostè la
situava davant la Mola de Formentera, s’Espardell en concret.
Vostè quan parla d’Eivissa i Formentera és per equivocar-se, en
el tema de Ca’n Marroig no es fa absolutament res i vostè n’és
la culpable, com que ja li hem demanat la dimissió avui a vostè
i a algú més, jo no li demanaré perquè és totalment inútil, vostè

és incapaç de fer absolutament res bo per a Eivissa i
Formentera.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, dir-li que no és que faci
coses bones per a Eivissa, el que passa és que a vostè no hi ha
res que li agradi d’allò que fa la Conselleria de Medi Ambient,
la qual cosa vol dir que faig les coses ben fetes, però
evidentment no per al seu partit i el que vostè representa.

En aquest sentit li vull dir clarament que la finca de Ca’n
Marroig és un emblema fonamental per al Parc Natural de les
Salines d’Eivissa i Formentera i en aquest sentit tenim un pla
per recuperar, el que pugui ser la casa, així com millorar l’ús
públic d’aquesta finca i l’ús també agrícola i ramader. Per tant,
esperam que es pugui posar en funcionament el més aviat
possible. Dir-li també que vostè confon la degradació i la
conservació, en aquest moment Ca’n Marroig no està degradat ,
en absolut, és una finca molt ben conservada, el que passa és
que s’ha de millorar la rehabilitació de la casa, però aquesta
finca es veu que vostè tampoc no la coneix molt per molt
eivissenc que sigui, està en un bon moment de conservació i
aquesta consellera tenint en compte, com ja he dit, que el Parc
de les Salines d’Eivissa i Formentera és un tema fonamental per
a Eivissa i Formentera, no passi pena Ca’n Marroig no només
recuperar el que va ser, sinó que serà vertaderament l’emblema
d’un espai conservant. Però hi vaig i ho vegi, Sr. Marí, com ja
li he dit per molt eivissenc que sigui no coneix prou Formentera.

Gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 689/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Catalina Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a abocament d'aigua a la badia de Palma.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Consellera de Medi Ambient. Passam a
la novena pregunta la 689, relativa a abocament d’aigua a la
Badia de Palma, que formula l’Hble. Diputada Sra. Mercè Amer
i Riera, del Grup Parlamentari Socialista que té la paraula. 

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera de Medi Ambient. Aquesta diputada considera
necessari tenir de primera mà que es parli en aquesta cambra de
l’abocament que es va produir els passats dies a la Badia de
Palma d’aigües residuals, per part de l’empresa municipal de
Palma Emaya. 

Aquesta notícia la vàrem conèixer arrel de la denúncia dels
veïnats de Ca’n Pere Antoni que es produïa aquest abocament
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i la taca es veia a les imatges de la Badia de Palma, perquè Sra.
Consellera, per informacions que hem sabut, en el consell
d’administració d’aquesta mateixa empresa municipal de dia 28
de gener no es va informar d’aquest abocament d’aigües
residuals, com tampoc no coneixem que hi hagués, així com
s’havia firmat per part de responsables de l’empresa municipal,
el permís de la Conselleria de Medi Ambient. A més tenim una
acta notarial allà on s’exposa clarament que les aigües es varen
abocar directament, sense cap tractament previ que s’havia
manifestat per part de l’empresa. Aquesta diputada considera
important que es faci un tractament i un correcte manteniment
de les estacions depuradores, però el que és més important és
que hi hagi un vertader control i una informació així com cal. 

Per tot això considero important fer aquesta pregunta a la
Consellera de Medi Ambient perquè informi i valori aquest fet.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, tal i com vostè ha dit
la Conselleria de Medi Ambient va rebre sol Alicitud
d’abocament sense tractament per part d’Emaya dia 1 de febrer,
teòricament justificat amb el fet d’haver de reparar les
instalAlacions de la depuradora 1 i 2 de Palma. Dia 8 de febrer del
2002 es va tenir coneixement a través de la premsa, no d’una
manera directe, d’un abocament directe que hauria començat 4
dies abans, és a dir, dia 4 de febrer, és a dir, tres dies després
d’haver demanat la solAlicitud abans esmentada. Des de les
fonts municipals s’informava que Emaya tenia autorització,
cosa totalment falsa, que revisada tota la documentació s’ha
vist que aquesta no estava fet, ni tan sols estava plantejada.

Per tant, la Direcció General de Litoral de la Conselleria de
Medi Ambient no ha autoritzat en cap moment els esmentats
abocaments a la mar i una autorització que en cap cas pot ser
atorgada en tres dies, perquè a més es dóna un termini de 6
mesos aproximadament. La situació indica que les depuradores
d’Emaya no disposen dels mecanismes necessaris per realitzar
activitats de neteja i reparació de manera ambientalment
correcte i per això seria necessari disposar d’una sèrie de
mecanismes, entre ells un baypass que a la depuradora amb un
tractament primera per a casos d’avaries, reparacions o
manteniment d’aquestes instalAlacions, cosa que no s’ha
instalAlat i que tampoc no suposa un cost molt elevat.

Dir-li que el fet de dur a terme abocaments sense la
corresponent autorització suposa una infracció greu, segons la
Llei 22/88, de 28 de juliol de costes, incompliment de la
normativa de aigües residuals, directiva 91/271 de la Comunitat
Econòmica Europea de tractament d’aigües residuals, Reial
Decret Llei 11/1995 de 28 de desembre i Reial Decret 509/1996 de
15 de març de transposició.  Per tot això la Conselleria de Medi
Ambient, com que a més la Direcció General de Litoral ha

ordenat l’inici del corresponent expedient d’infracció contra
l’empresa Emaya per incompliment de la normativa abans
esmentada. 

Esperem que no torni a succeir un fet com aquest en
benefici de tots els ciutadans de Palma.

Gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 690/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Andreu Crespí  i Plaza, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a la llei de cooperació autonòmica.

I.11) Pregunta RGE núm. 691/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Salvador Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a demanda anual elèctrica.

I.12) Pregunta RGE núm. 700/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a brigades de Tragsa retirant pins caiguts a causa del
temporal de dia 11 de novembre del 2001.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. La Sra.
Amer no vol intervenir.

La pregunta número 10 està ajornada pel Govern en temps
i forma.

La pregunta número 11 la 691, relativa a demanda elèctrica
anual que formula l’Hble. Diputat Sr. Salvador Cànoves i
Rotger, del Grup Parlamentari Socialista, que és absent per tant,
la pregunta decau.

La dotzena pregunta la RGE núm. 700, relativa a brigades de
Tragsa retirant pins a causa del temporal de dia 11 de novembre
del 2001 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. Dissabte
passat vàrem poder llegir als medis de comunicació que 12
brigades més de Tragsa ajudaran a la retirada d’arbres caiguts
pel temporal. 

Jo deman idò Sra. Consellera, quantes brigades de Tragsa
en aquests moments hi haurà amb l’ampliació de pressupost
que va acordar el Consell de Govern passat, fent aquestes
funcions a Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, en aquest moment es
dedica a la labor de retirada de pins, de l’empresa Tragsa, 2
tècnics forestals, 1 encarregat, 5 caporals, 12 especialistes
forestals, 14 peons forestals, 3 conductors, 1 mecànic i 1
personal administratiu.

Utilitzen la següent maquinària, si ho vol saber: 3 skidders
forestals, 2 tractors forestals, 14 motoserres i 7 vehicles tot
terreny. En aquest moment tot aquest operatiu es troba destinat
a atendre les solAlicituds dels propietaris de les finques forestals
afectades pels temporal.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Li agraesc Sra. Consellera aquesta
informació i lamento que no la pogués donar la setmana
passada quan ja li vaig formular aquesta mateixa pregunta i
vostè amagava que Tragsa estès fent feines aquí, en el nostre
territori. Bé jo li he demanat quantes brigades, jo crec que són
8 més 12 seran 20 brigades si em molesto en sumar i en treure
les mitges possiblement em surtin aquestes 20 brigades.

Però miri Sra. Consellera li vull formular unes preguntes i és
per què ho ha solAlicitat ara aquestes ajudes Sra. Consellera?
Per què ho fa ara i no ho va fer fa tres mesos? Per què ha
enredat tant Sra. Consellera, quan vostè sabia que aquesta era
l’única solució, per què? Perquè la solució ve de Madrid Sra.
Consellera i vostè no volia que fos Tragsa, una empresa pública
del Govern central la que aportés les solucions. Vostè al final ha
hagut de claudicar Sra. Consellera i jo estic content, no perquè
hagi claudicat, sinó perquè al final ha agafat l’única solució
possible que hi havia. Però recordar-li i dir-li que el seu orgull
ha fet que es perdés un temps preciós, un temps que no es
recuperarà, s’han perdut tres mesos Sra. Consellera i el perill
d’incendis i la plaga de tomicus  s’incrementa cada dia que
passa. 

Els pins són meus, va dir vostè i els seus pins segueixen
sense retirar dels pinars, el seu orgull de no voler que Madrid
li donés una mà. Jo li agraesc aquesta informació, però crec que
no hem de mirar el color polític de qui governa a un lloc i a un
altre quan es tracta de cercar i donar solucions i sobretot per un
temporal que són causes que no es poden preveure i esperem
que no torni a succeir, però no està en les nostres mans, en les
nostres mans, dels polítics, sí que està donar solucions i
utilitzar i emprar els mitjans que estan a l’abast quan vostè les
coneix.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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, veig que està molt mal
informat. En primer lloc li he de dir que la setmana passada
responent a la seva pregunta que em va formular en relació al
mateix tema, ja li vaig dir quantes brigades de Tragsa, perquè jo
no he ocultat res i a més no sé d’on li ve aquesta informació,
per tant, veig que està molt mal informat.

En segon lloc dir-li que té molt mala informació perquè
Tragsa fa moltes feines per a la Conselleria de Medi Ambient
que ara no citaré perquè no tenc temps i no voldria que
s’acabés el temps. En fa moltes i de molt de tipus i per tant,
aquesta consellera no té cap tipus de problema aquesta
conselleria en fer feines amb Tragsa. per tant, està molt mal
informat.

En tercer lloc dir-li que efectivament el tema de començar les
feines de Tragsa, ja varen començar fa dos mesos, el que passa
és que va passar per Consell de Govern, igualment com hi
passarà aquesta setmana el tema d’emergència d’Ibanat. La
qual cosa això no té res a veure que Tragsa ja fes dos mesos
que fes feina.

Per altra banda també dir-li que es va prioritzar les tasques
amb l’Ibanat perquè és un mitjà propi de la conselleria i es va
posar totes les brigades, eren 12 en aquell moment, a fer les
feines adreçades als espais públics. A més no es podia
començar a les finques privades si primer no estava tota la part
burocràtica solucionada, perquè no podem entrar dins una
propietat privada si el privat no vol. Per tant, està molt mal
informat, jo no sé qui l’informe d’aquestes coses, però realment
el que hauria de fer, si vol, és venir a la conselleria i demanar la
informació directament d’allò que vol saber.

Per tant, en vista que li preocupa tant el tema dels pins i a mi
també, dir-li que els pins no són meus, són de tots els
ciutadans i ciutadanes d’aquestes Illes i precisament
l’Administració competent per donar permisos i autoritzacions
és la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes
Balears, com passa a qualsevol altra comunitat autònoma.
Vostè crec que no sap ni això, la qual cosa no confongui...

I.13) Pregunta RGE núm. 697/02, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a utilització de mitjans públics per a activitats partidistes.

EL SR. PRESIDENT:

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

Pregunta número 13, la 697, darrera d’avui matí, relativa a
utilització de mitjans públics per a activitats partidistes, que
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formula l’Hble. Diputat Sr. Joan Huguet i Rotger del Grup
Parlamentari Popular que té la paraula. 

EL SR. HUGUET I ROTGER:

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

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Huguet, l’anterior era una
pregunta seriosa, però aquesta empalma amb la pregunta de
l’escala. Jo crec que és d’aquestes preguntes que vostè deu
redactar en el restaurant els dissabtes capvespre.

M iri, Cala Nova té un règim d’utilització pública de les seves
instalAlacions i per tant, és una instalAlació oberta a les diferents
activitats que les vulguin utilitzar, respectant el seu règim i no
hi ha cap tipus de problema amb això, crec jo.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Gràcies. No aquesta no és de l’escala, amb aquesta vostè ha
pujat més amunt. Miri jo li puntualitzaré les seves paraules,
utilització perversa, partidista i partidària de béns públics, açò
vostè ho va dir la passada legislatura en una circumstància
semblant. Jo no li critic que ho hagi fet, jo li critic a vostè la
doble moral, el doble llenguatge, el doble raser que fa quan es
per a uns o quan ho ha de fer vostè. 

Vostè fa fer utilització privada de béns públics, cotxe oficial
i instalAlació pública inclosa, per a un acte estrictament de partit
i que va servir per posar verd o de volta i mitja al Partit Popular,
no va ser un acte a una instalAlació pública de Govern per
tractar assumptes de Govern, açò és una perversió d’una
instalAlació pública, segons vostè, segons vostè. Jo li deman a
veure si considera que ara que vostès governen açò és una
pràctica habitual, és una pràctica bona, és una pràctica sana, és
una pràctica que no té cap tipus de problema, és d’allò més
natural i el més normal del món. 

És aquí, és aquesta contradicció, que li vull posar esment i
exposar públicament dins aquesta cambra, que una cosa és
predicar i l’altre donar blat, que una cosa és voler fer llum i
l’altra donar fum i que vostè quan està a l’oposició vol donar
molta llum, vol ser el polític més noble i més pur que vetlla per
fer bé i que vetlla perquè les coses tenguin sempre un estatus
correcte d’allò que ha de ser l’acció pública, però quan seu en

el Govern de tot allò que ha dit no se’n recorda i fa el que creu
que ha de fer, independentment si entra en contradicció amb
allò que ha predicat al llarg de tots aquests anys. És aquest el
problema, Sr. Grosske, vostè està acostumat a anar de “guay”
per la vida pública en política i s’ha acabat el rollo, aquest és
el problema, vostès prediquen una cosa i en fan una altra. 

Ho repeteixo per acabar aquesta intervenció. Creu o no creu
les seves paraules, una utilització perversa, partidista i privada
d’uns béns públics per fer un acte estrictament polític i de
partit?...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet el seu temps està esgotat. Sr. Conseller
de Treball té la paraula. 

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

Miri, Sr. Huguet, quan una instalAlació pública té un règim
d’utilització general no és cap perversitat utilitzar-la. Cala Nova
es utilitzada per entitats esportives, comunitats de propietaris,
l’associació de veïnats i miri per on, el Partit Popular dues
vegades l’any passat.

Bé, evidentment el cotxe oficial, jo era a la conselleria, havia
d’anar al Consolat de la Mar, havia de passar per Cala Nova, em
sembla raonable utilitzar-lo. Es pot discutir, òbviament, tal
vegada hauria pogut anar a ca meva, agafar el cotxe, tornar i
anar al Consolat de la Mar després amb cotxe oficial, és una
possibilitat. 

Però em continua semblant una perversitat el que jo vaig
denunciar a la legislatura anterior i que a vostè li pica molt.
Efectivament fer viatges oficials com a President del Parlament
per fer feines de President del Partit Popular és una perversió i
vostè va multiplicar per 7 el que són el número de viatges
oficials que fa un President de Parlament, el Sr. Soler, estic
segur que el Sr. Morales, perquè vostè anava a Menorca,
Eivissa i a Madrid a fer coses del Partit Popular i vostè va llogar
cotxes, en càrrec al Parlament, per passar les seves vacances i
va haver de tornar això per una denúncia d’Esquerra Unida. Tot
això està a un informe, tot això continua sent una perversió i en
canvi utilitzar Cala Nova per part d’una entitat social o
partidària no és cap perversió, jo no sé si vostè ho entén o no,
però jo crec que el comú del personal sí.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Grosske. Sr. Huguet per què em demana
la paraula? 

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Gràcies, no només per una alAlusió directe, també per una
indefensió que se’m provoca damunt un fet totalment fals i per
tant, deman un minut només per fer una precisió.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 83 / 19 de febrer del 2002 3693

 

EL SR. PRESIDENT:

Li dono el minut per fer la precisió, però també li donaré un
minut al conseller per fer la seva precisió. 

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Em sembla bé, perfecte. Tot el que ha dit en aquest moment
el Sr. Grosske en aquesta cambra és totalment fals. Aquest
senyor, ell personal va acudir al Tribunal Superior de Justícia
per posar aquests fets en mans del Tribunal Superior de Justícia
i el Tribunal Superior de Justícia va fer un acte dient que no hi
havia hagut cap tipus d’utilització irregular en cap tipus
d’actuació del President del Parlament d’aquesta cambra i ell
sap, perquè jo li ho vaig dir a una reunió dins el meu despatx,
que si el Tribunal Superior hagués dit una altra cosa, perquè ell
ho sap i no ho pot negar, immediatament jo presentava la
dimissió. 

Per tant, vostè no pot falsejar els fets, no els pot falsejar.
Fins i tot vostè va ser prou noble i també vull que quedi en
acta, per venir dins el meu despatx i demanar-me disculpes. Per
tant, que quedi ben clar, no utilitzi aquestes armes Sr. Grosske,
sigui més noble en el debat polític, que a pesar que vostè utilitzi
aquest tipus d’armes jo seguiré sent com som, no li fregaré per
la cara aquestes coses.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Sr. Conseller de Treball té la paraula. 

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

Sr. Huguet, vostè ho ha provocat. Vostè va tenir dos afers
i ho confon, les dietes i els viatges oficials. Vaig anar al seu
despatx a petició seva perquè em volia demanar que no
posessin aquest tema en via penal, però l’informe està aquí, els
57 viatges oficials que passen de mesura respecte a allò que ha
fet qualsevol altre President del Parlament, està aquí i ho
passaré als mitjans de comunicació que ho vulguin. 

L’hemeroteca on es demostra que vostè estava a Madrid, a
Eivissa i Menorca fent coses de partit i sortia a la premsa, de
cap de les maneres fent res del Parlament, són aquí en aquest
informe, això són fets, aquí la gent perd massa ràpidament la
memòria però les coses són caparrudes i són així i va haver de
donar doblers per haver llogat un cotxe per passar les seves
vacances particulars a Menorca. Això també és així.

II. InterpelAlació RGE núm. 4425/01, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a l'Hospital comarcal d'Inca.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller de Treball. Esgotat el torn de
preguntes, passam al punt següent que és la interpelAlació 4425,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a l’Hospital

Comarcal d’Inca. En nom del Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Pere Rotger per un temps de 10 minuts per
plantejar la interpelAlació.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta
interpelAlació pretén aclarir a l’opinió pública la situació actual
del tema de l’Hospital d’Inca, crec d’altra banda que una
vegada assumides les competències més que mai hem de fer-hi
feina. Aquesta interpelAlació no té res a veure amb l’esperit de
fa un grapat de mesos, que és quan es va presentar, seria poc
seriós que no digués a la cambra que les converses amb la
conselleria i la Sra. Consellera han estat i són profitoses i per
això crec que és de justícia fer-ho públic.

Per començar en pocs dies hem aclarit com s’havia de fer la
cessió dels terrenys a l’organisme competent, cosa que el
Ministeri de Treball i Afers Socials s’ha estorbat 9 mesos i això
ens demostra a tots, una vegada més, la importància que té per
a la nostra comunitat assumir les competències per poder donar
un millor servei i consegüent i valgui la redundància, servir
millor els nostres ciutadans. L’Ajuntament d’Inca va aprovar en
sessió plenària la cessió gratuïta dels terrenys hospitalaris a la
Tresoreria General de la Seguretat Social el passat dia 4 de maig
del 2001 i fins ara dia 12 de febrer del 2002 no hem rebut la
contesta sobre si els acceptaven o no, per a tots és conegut
que el procediment que va seguir el secretari de la corporació
era la cessió com a béns patrimonials, però abans d’aprovar-se
definitivament a l’Ajuntament d’Inca es va produir un canvi a
la secretaria de la corporació i l’actual secretària va redactar un
informe desfavorable sobre aquesta cessió per entendre que el
sistema processal no era el correcte, a pesar d’aquest informe,
tota la corporació per unanimitat va aprovar la cessió per
entendre que era correcte la tramitació i molt especialment per
no retardar més aquest projecte, però aquest fet va crear un
dubte que avui i per fer-ho breu ja no hi és. L’Ajuntament
d’Inca i la conselleria han arribat a l’acord que la cessió s’ha de
fer com a bé patrimonial, que era com inicialment l’havia
aprovada l’ajuntament.

En aquest tema, ho vull dir aquí a la cambra, hem rebut
l’escrit del Ministeri de Treball i Afers Socials, el passat dia 12
de febrer i diu que per Reial Decret 1478/2001 de 27 de desembre
s’ha traspassat a la comunitat autònoma de les Illes Balears les
funcions i serveis de l’Institut Nacional de la Salut, en virtut del
que es disposa en el número 10, apartat F de l’annex de dit Reial
Decret, tots aquells immobles situats en aquesta comunitat
autònoma, cedits a la Tresoreria General de la Seguretat Social
per a la construcció de centres sanitaris, en els que no s’hagi
iniciat l’execució del contracte d’obres, conforme l’article 142
del text  refús de la Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de
juny, revertiran el cedent a partir de la data d’efectivitat de
traspàs, dia 1 de gener del 2002. D’acord amb l’anterior la cessió
a favor de la Tresoreria General de la Seguretat Social dels
terrenys destinats a la construcció de l’Hospital d’Inca queda
afectada per tal disposició, tota vegada que encara no s’han
iniciat les obres d’execució del contracte en aquest cas dels
termes indicats.
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En conseqüència, tenint en compte que aquesta cessió no
ha estat acceptada per aquest organisme, mitjançant la
corresponent escriptura pública, aquest ajuntament pot
disposar del mencionat terreny, de la manera que vulgui. Bé idò
jo vull informar a la cambra que dia 22 de febrer hi haurà una
proposta de batlia allà on s’incoarà l’expedient de cessió
gratuïta a la comunitat autònoma de les Illes Balears dels
terrenys per a la construcció de l’Hospital d’Inca. Per tant, jo
crec que el tema dels terrenys, que aquí n’hem parlat
moltíssimes vegades, esper que ja no en tornem a parlar. Vull
dir a la cambra que el procediment serà publicat per via
d’urgència, 15 dies i que si no hi res de nou a finals de març es
podrà aprovar definitivament la cessió a la conselleria o en
aquest cas a la comunitat autònoma. Per tant, si no hi ha res de
nou, també a partir de dia 1 d’abril la comunitat autònoma podrà
disposar d’aquests 60.000 metres que l’ajuntament posarà a la
seva disposició.

Un altre tema que ha estat notícia és el projecte de
l’Hospital, la necessitat de fer-hi modificacions. Qui els parla no
té res a dir, entenc que són els tècnics els que han d’opinar,
allò que volem i que volen els ciutadans és que l’Hospital sigui
modern i sobretot funcional, que s’hi prestin el màxim de
serveis i aquests que siguin de qualitat. Allò que sí ens
preocupa és que aquestes modificacions puguin retardar la
licitació de les obres i per això proposam que si aquestes
modificacions no són substancials en el conjunt del projecte,
que es licitin les obres el més aviat que sigui possible i les
obres que es realitzin les modificacions oportunes, com passa
sempre a totes les obres i més quan són d’aquesta
envergadura. Una vegada assumides les competències,
suposen més de 17.000 milions de pessetes, o sigui més de 102
milions d’euros, per a inversions i resoltes les traves
burocràtiques entre les dues administracions, Ajuntament
d’Inca i Govern de les Illes Balears, el més important de tot és
que el Govern ha manifestat la seva decisió de no retardar ni un
sol dia més la licitació de les obres. Vull expressar la meva
satisfacció en nom propi, com a Batle d’Inca i com a diputat i en
nom de tots els ciutadans de la Comarca d’Inca perquè aquest
projecte vegi la llum. 

Honorable Consellera, com haurà pogut comprovar, més
que una interpelAlació és un donar comptes a la cambra i a tots
els ciutadans de la situació real de com es troba l’Hospital
d’Inca, per això esper que vostè em confirmi que la licitació es
farà en el termini més breu possible i quan dic breu em referesc
a dos o tres mesos.

Moltes gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rotger. Por el Gobierno tiene la palabra la Sra.
Consellera de Sanitat. 

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

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Rotger, la veritat és que més que una interpelAlació ha estat
exposar per a totes les persones que estam aquí, tots els
parlamentaris, d’una forma molt breu quina és la situació en el
tema de la construcció de l’Hospital d’Inca. Li he de dir que he
d’agrair aquestes paraules de consens i de suport que vostè
aquí a la cambra m’ha donat, perquè vostè i jo segons pareix, la
salut de les persones d’aquesta comunitat autònoma es
mereixen sumar esforços per part de tots els grups
parlamentaris, l’oposició i els grups que governam i convindrà
amb mi que no s’hauria d’utilitzar mai la mentida com a arma
política, en política i sembla que hi estam d’acord, tot és vàlid.

Una vegada feta aquesta introducció Sr. Rotger m’agradaria
fer un petit repàs històric, perquè els que tenim una certa edat
com vostè i jo, que som més o manco de la mateixa generació,
pensam que mai s’ha d’oblidar la nostra història i a més una
interpel Alació com la d’avui jo diria que m’ha donat
l’oportunitat, com a vegades fan els periodistes que diuen, li
fan una pregunta que vostè espera i es pot lluir i diu, agraesc
aquesta pregunta perquè puc clarificar un tema. Aleshores jo
agraesc aquesta interpelAlació perquè m’agradaria aclarir quina
ha estat la situació durant aquests anys.

Per començar l’any 96 es va mantenir una reunió dia 5 i 6 de
juliol a la finca de Menut, una reunió que vostès mateixos varen
anomenar d’objectius, aquí tenc el paperet que molt
amablement em varen deixar a la conselleria. En aquesta reunió
i llegeixo textualment el Sr. Verger demana al Sr. Matas, quina
postura havien d’agafar sobre l’Hospital d’Inca i el Sr. Matas
li va contestar, llegeixo textualment, “hay que defenderlo, sin
engañarse”. El Sr. Matas pareixia que coneixia l’actitud que
tenia el Govern central del PP, que després ha quedat ben palès,
el Govern central del PP mai ha tengut cap voluntat política de
fer aquest hospital.

El novembre del 97 a una reunió que vostè va tenir amb el
Sr. Romay Becaria i el Sr. Matas, el ministre els va oferir 1.000
milions de pessetes, miri resum de premsa “hay 1.000 millones
para el hospital”. No cal dir que jo no les he trobat mai, no sé
si vostès els varen trobar, però les seves declaracions són
paleses que el Sr. Romay Becaria va fer un impuls i va dir “hay
1.000 millones”, però bé no els hem trobat. 

L’any 98 vostès varen arribar a firmar un protocol, pagar a
mitges un hospital quan el Govern del PP els feia arreu
d’Espanya i els pagava al 100%. L’estiu del 99, setembre del 99,
el President Antich i jo mateixa vàrem demanar al Ministre
Romay Becaria una mesa negociadora per tal de convertir
aquest impresentable protocol amb un conveni definitiu. El 8
d’octubre de l’any 99 el Sr. Rotger, Batle d’Inca, em va notificar
per escrit que el ple de l’ajuntament aprovà la modificació del
pla general d‘ordenació urbana per a la requalificació dels
terrenys com a caràcter sanitari, això és aquest document que
vostè em va lliurar d’Inca. Dia 19 d’octubre, 10 dies després de
la seva notificació, li vaig explicar a una altra carta quins són i
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quines havien de ser les passes perquè l’Hospital d’Inca fos
una realitat, cal conèixer bé aquesta documentació.

El 23 de maig del 2001, ja ens situam a l’any 2001, o sigui
transcorreguts 1 any i 7 mesos d’ençà que em va comunicar que
s’havia aprovat l’acord de cessió dels terrenys a la Tresoreria
de la Seguretat Social, o sigui ho han escoltat bé senyores i
senyors diputats, 1 any i 7 mesos. Durant tot aquest temps la
veritat és que sempre els hem tengut a la contra, sempre han
defensat el Govern central i mai ens han defensat a nosaltres,
sempre ens han acusat falsament com per exemple, vostès
afirmaven que no volíem pressupostar-lo, el tems ens dóna la
raó, cada any s’ha habilitat la partida corresponent a la
construcció de l’hospital. El 20 de gener del 2000 es va fer a
l’Ajuntament d’Inca una reunió de la plataforma pro-hospital,
de llavors ençà han passat dos anys i aquesta plataforma que
presideix el Batle d’Inca mai més m’ha tornat a donar
l’oportunitat d’explicar que aquest Govern tenia els doblers
reservats per complir el seu compromís de fer l’hospital.
Ofenses n’hem rebut moltes i molt variades, ens han ignorat a
la licitació, ens han ignorat a l’adjudicació i a la presentació del
projecte que es va fer a Madrid el setembre del 2001, el
setembre, a Madrid, aquí no només faltaria, a aquesta comunitat
autònoma no, a Madrid, la capital d’Espanya. També he de
reconèixer que el Sr. Rotger, tal i com es pot veure aquí darrera,
em va demanar disculpes per aquesta actuació tan grollera i tan
poc adequada cap aquesta comunitat autònoma i tots els seus
ciutadans, aquesta manca de respecte per una institució que
havia de pagar la meitat del seu hospital. 

El dia 31 de juliol del 2001, un dia abans de començar les
vacances d’agost, arriben després de ser demanats infinitat
d’ocasions al Director General de l’Insalud, Sr. Bonet els
plànols de l’Hospital d’Inca, aquí tenc la data, el dia 31 de juliol,
o sigui 1 any i 2 mesos després de la seva licitació i després de
la seva presentació a la capital d’Espanya, el setembre del 2001
vàrem iniciar la revisió del projecte i en dos mesos vàrem arribar
a les modificacions i a les conclusions per millorar-lo i les vàrem
enviar a Madrid. Hauria de quedar ben clar en aquesta cambra
que d’ençà que ens varen lliurar els plànols fins que amb un
temps rècord de dos mesos es varen remetre les nostres
propostes de millora i dir que ha de quedar clar, perquè és
necessari que quedi constància de la veritat en el Diari de
Sessions, en aquesta cambra s’ha fet demagògia barata i
mentidera en aquest tema, mai hem deixat amagat a un calaix cap
iniciativa política, jo he trobat molts de temes amagats dins
calaixos.

Bé hi arribam al dia 15 de desembre del 2001, la inauguració
de Son Llàtzer, la Ministra Villalobos va afegir encara més
mentides a la ja llarga llista de greuges. En primer lloc va
anunciar que tenia una carta meva allà on acceptava el
cofinançament de l’hospital. En segon lloc va anunciar que la
setmana següent dia 21 de desembre del 2002, divendres, el
Consell de Ministres aprovaria la licitació de les obres de
l’Hospital d’Inca. Què ha demostrat el temps? Miri, la Sra.
Ministra no tenia cap carta meva, la Sra. Ministra no va licitar
l’obra al cap d’una setmana, la Sra. Ministra tampoc va licitar
l’obra al cap de 15 dies i la Sra. Ministra no ha licitat mai
aquesta obra, aquí tenc el retall de premsa allà on s’explica de

forma clara que, “el próximo Consejo de Ministros aprobará
la contratación de las obras para conseguir el Hospital de
Inca, según anunció ayer en Palma la Ministra Celia
Villalobos”. “Villalobos dice que se ha aceptado la
cofinanciación y Salom lo niega”, vostè aquí està abraçat a la
Sra. Ministra i jo esper que també em doni una abraçada a mi
tan efusiva com la que va fer a la Sra. Ministra.

Bé Sr. Rotger, qui licitarà, qui farà aquest hospital? Ho farà
aquest Govern, ho farà aquest Govern, el Govern central del PP
mai no ha fet res per a aquesta comunitat autònoma al llarg de
dues legislatures, això sí ha posat tots els entrebancs que el Sr.
Rotger ha espipellat a la seva primera intervenció. A partir d’ara
quin calendari d’actuacions tenim per endavant? En primer lloc
i tal com ha anunciat el Sr. Rotger, s’ha de posar a disposició de
l’Ibsalut els terrenys del futur hospital, prèvia aprovació per
plenari de l’ajuntament. A partir d’aquí la nostra feina serà
accelerar al màxim els tràmits legals i burocràtics que possibilitin
el que mai ha aconseguit ni el Ministeri, ni l’Insalud en aquests
gairebé 6 anys que duim per fer un hospital. Tenim ja l’estudi,
en un mes i mig, de Gesa per al soterrament de les línies d’alta
tensió que vostè deu conèixer i que creuen tots els solars, els
terrenys, l’ametlerar i que després d’aquest estudi s’han de
soterrar. Una vegada que tenguem els terrenys, vostè ha fixat
que a principis de març els podrem tenir, soterrarem els fils
perquè ja tenim l’estudi perquè hem fet molta via per això i es
compliran tots els terminis legals. Esperam poder licitar les
obres a final d’estiu, perquè convendrà que aquí el mes d’agost
no hi sol haver moltes persones per poder-ho dur a terme i no
vull, com ha fet l’Insalud i el Ministeri, avançar a donar una
data falsa i que després no es pugui complir. Mentre el Servei
de Salut de les Illes Balears, vostè també ho ha esmentat, des
del primer dia ja està mantenint i seguirà mantenint perquè
nosaltres volem per a tots els ciutadans i ciutadanes de la
Comarca del Raiguer el millor hospital, seguirà fetn totes les
reunions freqüents amb l’equip d’arquitectes que ha elaborat
el projecte per millorar-lo i adaptar-lo...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera vagi acabant per favor. 

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

 Sí, el termini d’execució és de 36 mesos, o sigui que a la
tardor de l’any 2006 podrem tenir a la nostra comunitat
l’Hospital d’Inca, un hospital que no ha tengut cap mena de
suport per part del PP al Govern central.

Sr. Rotger, la Comarca d’Inca tendrà el seu hospital i com ja
li he dit ho farà aquest Govern en terminis rècords, després
d’haver sofert tota casta d’entrebancs per part del seu partit a
Madrid, és a dir, aquest Govern haurà tardat 6 mesos des de
que haurà tengut els terrenys per construir un hospital fins el
començament de les obres. Per tant, aquest Govern compleix i
aquest Govern fa més salut.
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Moltes gràcies, senyores i senyors.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Grups que volen
intervenir? El Sr. Alorda en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Desgraciadament tornam a parlar de l’hospital perquè el que
evidentment ens agradaria és haver celebrat la seva
inauguració, però de totes maneres celebram el to i el guant bla
que fins ara, fins ara, ha caracteritzat aquest debat, perquè
pensam que a la fi es recondueixi la situació i jo crec que hem
d’agrair al Sr. Rotger dues afirmacions que nosaltres compartim
p lenament, una és la importància de tenir les competències,
l’autogovern, hi coincidim des de l’any 1983 que hi havia la
competència de sanitat reflectida a l’article 10 de l’Estatut
d’Autonomia, evidentment des del nostre grup ho pensàvem ja
des dels anys 70, però com a mínim del 83 i creim que ha estat
positiu, encara que tard, però que arribessin les competències
i també una cosa important, ha reconegut que el retard en gran
part, o amb una vessant ha apuntat ell, la consellera n’ha
afegides d’altres i nosaltres compartim la relació que n’ha fet,
s’ha degut al Ministeri, al Govern de l’Estat i per tant, un retard
atribuïble al seu partit.

Jo crec que com a mínim és molt important que no s’hagi
recreat, supòs que ho farà a la tornada per ventura, en donar la
culpa al Govern, record aquella frase tan absurda de l’Insalud
quan nosaltres no teníem cap competència que arribava a dir
que no es faria l’Hospital d’Inca, no es faria si el Govern no hi
posava els doblers i afirmava que la culpa del retard, del
finançament era del Govern, que no tenia competències i a més
resultava escandalós el finançament que rebien les Illes Balears,
en general i la despesa de l’Insalud en particular. Això ha
comptat desgraciadament amb la complicitat i el fòrum del Partit
Popular balear amb tot aquest tema i jo crec que és bo que això
es vagi esvaint.

També li vull agrair que hagi reconegut la unanimitat i el
consens perquè no s’enredés la tramitació, com a mínim a nivell
municipal, ho dic perquè també a nivell municipal s’ha pogut
entendre en alguna ocasió que hi havia gent que posava
entrebancs a aquest avanç, jo crec que s’ha fet fins i tot amb
alguna temeritat, només perquè no s’enredés, hi havia tan poca
previsió que s’ha fet una elecció de la ubicació d’aquella
manera. Es va fer una modificació del pla general d’aquella
manera, es va fer una despesa d’infraestructures d’aquella
manera, perquè l’ajuntament ho assumís i ho tirés endavant,
però sempre consensuat perquè no s’enredés ni un dia, ni per
part del Govern de les Illes Balears, ni per part..., amb el PP i
amb el pacte de progrés, ni per part de l’Ajuntament d’Inca no
s’ha volgut enredar ni un dia, hi hagués pogut haver més
previsió, hi hagués pogut haver per ventura més diligència,
però no han estat els culpables del retard o talment així jo ho
veig.

Per cert, confiàvem, fins i tot a Inca s’apuntava la
possibilitat de que les bestretes que feia l’ajuntament vendrien
les transferències, fins i tot parlàvem que bé posaríem el 50%
del conveni, del protocol famós, no si dir-li que, per tal que
també a les transferències en parlaríem, de les transferències, ni
Inca, ni el Govern, ni ningú n’ha rebut un cèntim per a
l’Hospital d’Inca, si l’Hospital d’Inca hagués estat fet com
havia d’haver estat fet haguéssim rebut exactament els mateixos
recursos, Sr. Fiol, exactament si Son Llàtzer, l’Hospital d’Inca i
la reforma de Son Dureta hagués estat feta com pertocava a un
Govern diligent, bé un Govern que hagués tengut un poc de
respecte per a aquest país i per a les nostres necessitats
necessàries ja l’hauria d’haver fet. La despesa, el finançament
que hagués arribat dia 1 de gener de l’any 2002 hagués estat
exactament el  mateix, exactament, zero pessetes. 

Jo li demano Sra. Consellera, evidentment jo no puc fer
polèmica amb el Sr. Rotger, jo li demanaria que li demani, si té
ocasió, que aclareixi que va voler dir quan precisament vostè
ho deia per Nadal, clar vostè deia el que deia la Ministra que ho
licitaria, què va voler dir quan deia que ell havia aconseguit que
el Govern de l’Estat financés l’Hospital d’Inca, perquè
efectivament després ens vàrem trobar la setmana següent, dia
1 de gener, que ens varen arribar exactament els mateixos
recursos com si l’Hospital d’Inca estigués fet, fet i en
funcionament. Jo crec que ara el que hem vist que aquell
protocol ha servit perquè el Govern de les Illes Balears pagui el
100% de l’hospital. Desgraciadament això ha estat així, jo
voldria que els temes de la cessió faci tanta via com faci falta,
tan de bo que aquest 22 de febrer sigui una data definitiva, així
com també ho sigui que l’hospital tengui la major funcionalitat,
nosaltres voldríem com deia el Sr. Rotger no enredar ni un dia,
com ha dit el Sr. Rotger, aquestes modificacions, però també
hauríem d’encertar, jo crec que tenim la responsabilitat de veure
un projecte en condicions i d’encertar. Pensem que si l’any 87
es deia en el pla director, que sempre li vàrem donar suport
nosaltres a aquell pla director del Govern balear, allà on es deia
que l’Hospital d’Inca s’inauguraria l’any 93 i que l’any 96
s’hauria ampliat amb més llits dels que ara es posaran en
funcionament que es preveia per a l’any 2001, ara veurem l’any
2006, data que ens produeix tristesa de la tardança d’aquest
projecte, la veritat és que ens agradaria haver pogut felicitar-
nos, tots plegats primer el Sr. Aznar, el Sr. Romay Becaria i a
nosaltres no ens cauria cap anell de dir tot el contrari d’allò que
deim, però per posar les coses en el seu lloc crec que és
imprescindible dir qui és que ha posat que a tot aquest
enrenou.

Per tant, senzillament donar-li el suport a aquesta nova
responsabilitat de tenir la sanitat, demanar-li que prioritzi
absolutament, com vostè ha apuntat, però si pot retallar algun
termini, ho faci per favor perquè l’Hospital d’Inca ara sí, malgrat
arribi amb finançament addicional zero, malgrat els retards que
ha patit la sanitat en aquest país durant tots aquests anys, jo li
demanaria que facem el que hem fet a Educació, el que hem fet
amb tots els finançaments que ens han arribat, facem tot el que
puguem i coincidint amb el Sr. Rotger i jo voldria que a partir
d’ara això fos el to general, coincidint que si ho duim des d’aquí
ho podrem aconseguir i millorar i sigui des de ja una realitat
l’hospital quan abans. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. El Sr. Gascón en nom del Grup Socialista té la
paraula. 

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bé jo vull agrair el to del Sr. Rotger en
aquesta interpelAlació, que més que una interpelAlació jo diria
que ha estat una explicació de la situació actual del futur
l’Hospital d’Inca, estam d’acord que si s’han de fer
modificacions a aquest projecte, que de fet s’han de fer, perquè
si vostès s’han entretingut en llegir el pla de viabilitat que es va
fer l’any 97 o 98 és interessant, si es llegeix allò no és viable
aquell hospital i el pla funcional que es va fer és penós i
lamentable. 

Per tant, sí s’hauran de fer modificacions, sabem que la
conselleria ha de modificar el número de llits, perquè no seran
80.000 habitants que agafarà, seran més de 100.000, per tant,
necessitaran més llits, es plantejarà la ressonància magnètica i
altres tipus d’exploracions però probablement seria millor que
les modificacions com ha dit el Sr. Rotger es facin sobre la
marxa i no retardar més l’hospital, igualment jo demano aquí
que l’Hospital de Menorca es faci ben igual, que les
modificacions possibles que s’han de fer, perquè també es va
plantejar d’una altra manera s’han de fer sobre la marxa quan
modifiquin les de l’obra.

Dir que jo he enyorat que aquesta interpelAlació no es fes fa
un any i mig, no es va fer i era quan més problemes hi havia i
hem esperat ara el mes de febrer del 2001 quan hi ha hagut les
transferències. Nosaltres pensam que el problema de l’Hospital
d’Inca és que es va mesclar molt d’electoralisme dintre aquest
hospital, molt, n’hi ha alguns que ara capegen i en aquell
moment feien electoralisme, varen començar amb 1.000 milions
del Sr. Romay, va seguir que no volien la transferència si no hi
havia l’Hospital d’Inca, després n’hi va haver un que va dir la
veritat, “Álvarez Cascos considera que el Hospital de Inca es
un compromiso electoral”, aquest sí va dir el que era i punt.
Després es varen trobar que com era un compromís electoral
s’havia de fer i ja va sortir el President d’Insalud que
condiciona, el Romay que fa marxa enrera i diu que no el fa,
després el clarivident de la comunitat autònoma, el Sr. Matas,
que diu estamos hablando de adelantar 1.500 milions de
pessetes, el famós protocol que no es compleix i després hi ha
el Sr. Rotger que ja estava cansat, jo ho entenc com a batle i
deia que estava disposat a avançar les pessetes, va fer molt bé
no avançar-les perquè no els haguessin tornat, segur. 

El Govern central és evident que ha dit que faria un hospital
i jo estic absolutament d’acord amb el Sr. Alorda, que els
102.000 haguessin vengut igual, amb aquests hospitals, inclòs
el de Menorca que l’ha deixat, encara que hagués estat el de
Menorca haguessin dut els 102.000 milions. Ens hem queixat
aquí moltes vegades que uns no havien fet res i ha acabat sis
anys de Govern i una pedra, la primera pedra que no es va
posar de Son Dureta, amb una invitació per anar a veure la
primera pedra que no van posar una setmana abans de les

eleccions, açò és com es va fer i aquí hem rebut unes
transferències ben dotades per allò que s’ha de fer el dia a dia,
però per a inversions no i això seran doblers que hauran de
posar els ciutadans de Balears.

Per tant, ens varen amenaçar que hauríem de compartir la
despesa de la construcció de l’Hospital d’Inca, al final no el
compartim, sinó que el farem des d’aquesta comunitat, però
nosaltres esperarem la moció d’aquesta interpelAlació i sabent
el tarannà del Sr. Rotger i l’interès que té perquè aquest
hospital es faci d’una vegada, suposam que serà una moció en
positiu, deixarem de recordar determinades coses que tots
podem dir i que construirem un hospital adaptat a les
necessitats reals d’Inca a l’any 2002 i no de l’any 97 que és
quan es va fer el pla funcional i això serà el problema que
passarà a Menorca, vull recordar-ho, plans funcionals fets amb
les patologies que es veien l’any 97, no tenen res a veure amb
les que es fan l’any 2002 i el que farà l’any 2006 o 2007 o 2008,
el més aviat millor quan estigui acabat l’hospital.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascón en nom del Grup Socialista. Sr.
Rotger té la paraula.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Gràcies, Sr. President. Bé la veritat és que jo he vengut aquí
amb les mans obertes, no he duit tota l’hemeroteca, frases i
decisions n’hi ha per a tots els gustos i de tots els colors, me’n
record d’una, perquè ja dic he vengut aquí sense cap ànim de
fer polèmica, sinó simplement d’anar per feina, com he dit al
principi de la meva intervenció. 

El que era cap aleshores del Partit Socialista, el Sr. Obrador
deia que el qui havia de fer l’Hospital era el Govern de les Illes
Balears quan era el cap de l’oposició, barbaritats, jo mai m’he
atrevit a dir això, jo sempre he dit que qui ho havia de pagar tot
era l’Insalud i que aquest protocol d’intencions que es va
signar, que aquí es ridiculitza, jo amb tots els meus respectes i
no només per defensar companys meus, és que el tema de
l’Hospital d’Inca estava oblidat, estava oblidat per anteriors
governs i no em refereixo al Govern de les Illes Balears, els
màxims responsables de l’Insalud d’aleshores, que com vostè
sap molt bé era el Partit Socialista Obrer Espanyol i almanco
aquest protocol d’intencions, a més d’iniciar i posar damunt la
taula el tema de l’Hospital d’Inca, que ja és important. 

A partir d’aquell moment es va crear un gran debat i
d’aquest debat han sortit compromisos i jo estic molt satisfet i
ho torn a dir aquí, Sra. Consellera i ho diria aquí i ho diria també
al Sr. Antich, si hi fos, estic molt content que aquests
compromisos es duguin endavant, però tot ve d’un
posicionament que va arrencar amb el protocol d’intencions del
98, perquè el Partit Socialista ni en parlava, ni en volia saber res
de l’Hospital d’Inca, quan dic Partit Socialista, el mateix dic
Insalud, Insalud- PP, Insalud- PSOE, ho he dit moltes vegades,
era una qüestió de Madrid en relació a la problemàtica que
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tenien les Illes Balears i en concret l’Hospital Comarcal d’Inca
i a posta avui estic content que tots hi estiguem d’acord i ja
vendran anys de discutir si cofinançament sí o cofinançament
no, però sí vull defensar aquest protocol d’intencions perquè
va ser la peça clau d’allò que avui tenim.

Jo precisament no volia tornar a parlar de l’hemeroteca no
he duit res, és millor perquè després ens posam nerviosos i no
és qüestió de posar-se nerviós. Jo voldria agafar les darreres
paraules del Sr. Gascón, que el que hem de fer aquí són bons
hospitals, donar millor servei als nostres ciutadans i fer-ho el
més aviat possible. No ha recordat l’Hospital de Manacor,
aquest hospital va estar 13 anys, per favor. Jo crec que aquí el
Govern central, sigui del color que sigui, ningú es pot lluir,
ningú i nosaltres el que hem de fer és defensar els interessos de
les Illes Balears i en aquest cas els interessos d’Inca i la seva
comarca i per això estam aquí, per això em vaig presentar a les
eleccions, a més de les llistes municipals. Vostès fan l’hospital
i estic content, estic content, però també vostès han rebut les
transferències i és veritat, com ha dit el Sr. Gascón, que aquests
17.000 milions de pessetes que han arribat tots voldríem que
fossin més, tant de bo d’aquests 102.000 milions hi hagués un
plus per a les inversions que vostès reclamaven, que si jo
hagués estat el Govern de les Illes Balears també ho hagués
reclamat, no en faltaria d’altra, en sabem abastament els batles
de reclamar les nostres reivindicacions.

Per tant, en aquell moment que vostès deien que tal vegada
no rebrien les transferències i aquí vull contestar el Sr. Alorda,
aquí ens va preocupar a tots un moment defensant els
interessos, en aquest cas de la Comarca d’Inca, perquè aquí no
només s’ha de parlar d’Inca, és la Comarca d’Inca. Tots vàrem
veure pels mitjans de comunicació les declaracions dels màxims
responsables, el President Antich, com la Sra. Consellera i no
ho tenien clar i ens trobàvem al mes de desembre, no tenien clar
si ho assumiríem, altres ja podien pensar que aquest tema
estava tancat, això és una altra qüestió, idò bé aquí ens vàrem
moure Sr. Alorda i Sra. Consellera, ens vàrem moure perquè s i
realment no es rebien les transferències tot quedava a les mans
de l’Insalud i tocàvem la porta a l’Insalud en el sentit que si no
assumíem les competències no voldríem que l’Hospital d’Inca
quedés en l’aire, jo tampoc no tenc comunicació directe, però
en aquells moments vostès m’han de reconèixer que hi havia
aquesta possibilitat, almanco donaven aquesta sensació davant
l’opinió pública, que tal vegada..., no jo no ho dubtava, però es
podia haver donat el cas, jo m’he de regir si es fan declaracions
allà on es diu que tal vegada no s’assumiran les competències,
bé bo és que qui les ha de continuar tenint pensi a fer
l’Hospital d’Inca i vàrem arrencar aquest compromís i jo a la Sra.
Villalobos per ser respectuosa amb ella m’estimo més punt i a
part, no vull perdre ni un segon en aquest tema.

Per tant, l’únic que record és que l’any 96 hi havia 55.000
milions de pessetes per a la sanitat, en el 2001 varen ser 86.000,
l’any 2002 són 102.000 milions i estic d’acord amb vostès, tant
de bo fossin més, perquè en definitiva parlam de la nostra
sanitat i parlam també del finançament de la comunitat
autònoma. Jo no vull fer més polèmica, Sra. Consellera, jo sé
que el tema va endavant, hi fan feina de valent i per part meva,
com a diputat, com a batle, em tendrà al seu costat perquè

aquest projecte sigui una realitat el més aviat possible. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rotger per la seva intervenció en nom
del Grup Popular. Sra. Consellera de Sanitat vol fer ús del torn
de contrarèplica? 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Rotger, jo he començat la primera rèplica d’aquesta
interpelAlació agraint i ho torn fer, agraint el seu tarannà i la
seva bona feina a l’hora de parlar d’aquest tema, que tots ha
quedat ben demostrat aquí i a fora, perquè vostè ha compartit
amb mi, el Sr. Alorda i moltes de les persones que estam
assegudes aquí, que sempre hem fet una aposta valenta per a
aquest hospital i és veritat que quan jo he citat aquella data de
gener del 2000, en el seu ajuntament, vostè va dir públicament
que no se fiava ni del Ministeri, ni de l’Insalud de Madrid, és
veritat i jo li ho reconec. 

La veritat és que allò que no ens hem cregut mai ha estat la
voluntat ni per part del Ministeri, ni per part de l’Insalud que
tengués i jo sempre li he reconegut i li he dit que qui
l’assessorava el va enganar, la meva carta de l’octubre del 99 és
vigent avui dia, la meva carta a més deia quines eren les passes.
El que no deia la meva carta és que Insalud Madrid i el
Ministeri tardaria 1 any i 7 mesos en respondre, en fer coses
senzilles, Sr. Rotger, com el que jo li he explicat dels fils d’alta
tensió, perquè una cosa tan senzilla com preveure que els
terrenys que vostè coneix estan travessats pels fils d’alta
tensió i ni tan sols això han fet, ni tan sols els han soterrat, ni
tan sols han demanat l’estudi, vull dir que convindrà amb mi
que han fet molt poca cosa. L’únic que jo volia era que tot això
quedés ben palès en aquest debat.

Jo només vull dir, ja ho he dit, aquest Govern ho farà, és
d’agrair el seu suport i el de tots els partits perquè això vagi cap
endavant, la Comarca del Raiguer, la Comarca d’Inca tendrà un
hospital i que quedi ben clar, ho tendrà al 100% perquè aquest
Govern l’haurà finançat, perquè des de Madrid, com han dit
tots els que m’han precedit, no ha vengut ni una sola pesseta.
Gràcies.

III. Moció RGE núm. 432/02, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
4048/01, relativa al futur residencial dels malalts mentals
crònics.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat per la seva
intervenció. I amb la seva intervenció queda substanciat el
debat d’aquesta interpelAlació. I passam al següent punt de
l’ordre del dia que és la moció 432, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a futur residencial dels malalts
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mentals crònics, aquesta moció és derivada del debat de la
interpelAlació 4080. 

Per defensar la moció té la paraula la Sra. Cerezo durant 10
minuts.

LA SRA. CEREZO I MIR:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades, Sra. Consellera de Sanitat, al terminar la
interpelación 4080, relativa al futuro residencial de los enfermos
mentales crónicos, tuve la impresión de que no se había
producido el entendimiento imprescindible para caminar hacia
la mejora de la salud mental, y esto me ha llevado a insistir con
una moción, con la esperanza de que tal vez aclare las ideas y
nos ayude a dar pasos más firmes por senderos más
desbrozados.

El psicogeriátrico, que según sus declaraciones al Diari de
Balears del día 6 de febrero prevé adjudicar las obras devers ,  o
sea, hacia el mes de mayo, con la duració prevista de un año,
cuando esté terminado e incorpore otros colectivos nuevos,
tales como los enfermos de Alzheimer, ofertará 76 plazas dignas
y adecuadas, pero no aumentará el número de camas sino que
las disminuirá. Al incorporar un nuevo colectivo y añadir las
que residen en la Casa Gran, hombre, y en el pabellón número
1, mujeres, sobrepasaremos esta cifra ampliamente.

Los enfermos jóvenes y de mediana edad que vayan
surgiendo, -desgraciadamente siempre se añaden nuevos
casos- que precisen prolongar su institucionalización más allá
del breve periodo de permanencia en las plazas de psiquiatría
de los hospitales de Son Llàtzer y Son Dureta, carecerán del
periodo de tratamiento que les ponga en condiciones de
rehabilitarse en los centros de día, residir con sus familiares o
pasar a los pisos asistidos. Recuerde que piso tutelado sólo
existe uno en Mallorca, concretament en Palma.

Es precisa y urgente una estrategia para afrontar las
diferentes situaciones que se irán produciendo a medida que
los tres pabellones de Casa Gran vayan siendo evacuados
para realizar las importantes obras de remodelación. Si un
hospital cualquiera, por una causa, se ve obligado a cerrar los
quirófanos, por ejemplo, no puede dejar sin operar las
urgencias e ir sacando a los que están en lista de espera; tiene
que hacer una derivación urgente temporal a otros centros.
Igualmente, cuando un hospital psiquiátrico provincial, es
decir, único en la comunidad autonómica, tiene que cerrar
pabellones y encima tiene obras de rehabilitación en alguno de
los restantes, tiene que afrontar la situación de emergencia
buscando otros espacios aceptables antes de iniciar el proceso.
No puede cerrarse a la admisión de agudos, ya que la misma
palabra expresa su situación de urgencia y de peligro para sus
vidas y de agresiones para sus cuidadores directos.

Hay que pensar, por otra parte, que las plantas de los
hospitales dan un respiro temporal, ya que luego una parte de
los enfermos no pueden pasar directamente a sus domicilios y
precisan de una media o larga estancia. Al no poder contar con
el Hospital Psiquiátrico, tienden a colapsar Son Dureta y Son

Llàtzer. El otro día ya pudimos ver las declaraciones que hacían
los psiquiatras de Son Dureta, que hablaban..., incluso tenían
algunos enfermos más allá del brote porque tampoco estaban
en condiciones de mandarlos a la calle. Entonces Son Dureta y
Son Llàtzer se ven forzados a devolverlos a sus familias o a la
calle -ya nos hemos cruzado con alguno que va por ahí, incluso
mendigando- para poder coger nuevos enfermos en brote, y así
se produce el conocido y llamado “efecto de puerta giratoria”,
es decir, hoy recibo el alta y vuelvo o intento volver a la
semana de haber abandonado la planta de urgencias.

Por otra parte no puede masificarse en pabellones a los
enfermos que residen en el Hospital Psiquiátrico, ya que el
hacinamiento propicia el estado nervioso y la agresividad entre
ellos y respecto a los cuidadores, lo cual deriva en un
empeoramiento general. A proposito de esto haré referencia al
artículo publicado en el Diario de Mallorca el pasado 9 de
febrero con el título “Empleados del Psiquiátrico denuncian el
hacinamiento de pacientes en el centro”. Esto no es una
maniobra política, esto son declaraciones sucesivas, primero de
psiquiatras, ahora de empleados del Psiquiátrico, que son las
personas que conviven con la problemática. “Representantes
de la Asociación de profesionales de la salud mental de
Baleares, APROSBEM, denunciaron ayer el hacinamiento de
enfermos en el Hospital Psiquiátrico y los graves problemas
que provoca el continuado ruido de las obras, ya que les
impide trabajar y contribuye al empeoramiento de los enfermos.
También aseguraron que con la reforma que se está realizando
en el pabellón masculino de agudos, se ha trasladado a todos
los internos de esta sección a una misma planta, de tal modo
que tenemos a 20 pacientes en un espacio de unos 40 metros
cuadrados. Estos profesionales añadieron que esta situación
desencadena un aumento de la inseguridad y del peligro,
porque muchas de estas personas sufren esquizofrenia y, al
estar tanta gente en un sitio tan pequeño, padecen crisis con
mayor frecuencia, lo que desemboca en más agresividad y
peligro para la integridad de los trabajadores”.

Otro párrafo, por no leer el completo, dice que los
trabajadores llaman a la reforma psiquiátrica del pacto de
progreso la reforma agraria, porque, según dicen, se trata a los
enfermos como a animales. Otro párrafo nos habla del
manicomio al Psiquiátrico: “Un real decreto de 1885 reguló la
atención a los locos de acuerdo con la concepción de la época.
El enfermo mental era una especie de ser extraño, poseído o
endemoniado, del que la sociedad se defendía internándolo,
casi siempre de por vida, en un manicomio. Esta rama de la
medicina ha evolucionado notablemente desde el siglo XIX;
enfermedades que se consideraban incurables, como la
esquizofrenia, son tratadas desde hace 50 años con fármacos
que permiten al paciente disfrutar de una elevada calidad de
vida”. En algunos sitios, supongo. “En Estados Unidos la
atención psiquiátrica para un adulto normal se considera tan
fundamental como la pediátrica para los niños. Los manicomios,
rebautizados hospitales psiquiátricos, han dejado de tener la
función de enclaustramiento de personas marginales que
tuvieron antaño. Algunos borradores de planes de salut mental
de Baleares han abogado por su completa supresión; sin
embargo, las deficiencias denunciadas en esta página ponen en
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cuarentena si los medios que los políticos dedican a la salut
mental son más propios del siglo XIX o del XXI”.

Vuelvo a insistir en la urgente apertura de la planta de
psiquiatría del Hospital de Manacor, que resolvería las
urgencias de aquel sector de la isla. Pregunto de nuevo: ¿No es
posible llegar a un acuerdo -lo vuelvo a preguntar porque no se
me contestó- con el Ministerio de Defensa para utilizar el
Hospital Militar, actualmente en desuso, como hizo el Consell
Insular de Menorca con motivo de las obras de la residencia de
ancianos de Maó? ¿Se han hecho gestiones?, ¿no valdría la
pena hacerlas?, ¿no podrían pasar allí las pacientes de media
estancia que, al parecer, serán trasladadas durante las obras al
pabellón número 1 de ancianas demenciadas?

Es comprensible que nos encontremos en un alto nivel de
descoordinación, ya que por circunstancias han sido cuatro
directores los que han pasado por el hospital en menos de tres
años: Cristóbal Serra, Antonio Rifà, Ricard Carretero, Alicia
González, Antonio Bellver, que compagina actualmente su
trabajo de gestor con la gerencia del Hospital Joan March.

La reforma psiquiátrica va a ser larga. Los traslados y
acoplamientos habrán de programarse mediante un trabajo serio
de equipo. Por todo ello instamos al Govern de las Islas
Baleares para que extreme su atención y profesionalidad en el
tratamiento de estos enfermos, cuya patología es la más
complicada de todas las que existen, a fin de que los traslados
y cambios sean lo menos agresivos posibles para su
enfermedad mental. Pedimos concretamente la apertura de la
planta de psiquiatría del Hospital de Manacor.

Instamos también para que no se produzca un bloqueo de
admisiones para enfermos agudos y para los de media y larga
estancia que cierre la posibilidad de recuperación a los nuevos
casos que desgraciadamente irán surgiendo. Aquí instamos a
una posible negociación con el Ministerio de Defensa para uso
del Hospital Militar, actualmente en desuso.

Gràcies, Sr. President. 

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cerezo. Grups que vulguin intervenir? En nom
del PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Buele per un
temps de 10 minuts.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i
senyors diputats, una moció del Grup Parlamentari Popular
sobre el futur residencial dels malalts mentals crònics a les Illes
Balears és el tema que ens du a intervenir des del Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista, després d’haver
escoltat l’exposició que n’ha fet la portaveu la Sra. Maria
Cerezo.

Voldríem fer alAlusió al fet que es tracta d’una iniciativa
política que parteix del Grup Parlamentari Popular i que intenta
atendre d’alguna manera altres iniciatives que contribueixin a
millorar l’atenció psiquiàtrica les nostres illes. Si hi ha alguna
cosa que voldríem destacar de la intervenció que ha fet la
portaveu del Grup Parlamentari Popular és que ha reconegut
que es tracta d’una reforma, la reforma psiquiàtrica, d’una
reforma que serà molt llarga. 

A nosaltres ens agradaria, de totes maneres, dir dues
paraules respecte d’aquesta moció. En primer lloc la voldríem
llegir, la voldríem llegir perquè sapiguéssim què és el que s’està
proposant. Es diu que el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a contemplar en el seu projecte la possible saturació
que s’originarà fins arribar a impossibilitar l’ingrés de pacients
aguts i l’admissió dels crònics procedents de la planta de
psiquiatria de la resta dels hospitals. Volem dir amb això -així
nosaltres ho entenem del text  que se’ns ha presentat amb
aquesta moció- que preocupen les obres projectades en el
pavelló anomenat Casa Gran de l’Hospital Psiquiàtric, que faran
necessari redistribuir la gent usuària a la resta de pavellons del
recinte, que el Govern ha de contemplar la saturació que
s’originarà, la qual impossibilitarà l’ingrés de pacients aguts i
l’admissió de crònics procedents de la resta d’hospitals.

Hem volgut llegir perquè és damunt aquest text  que
nosaltres hem preparat la nostra intervenció, i és damunt aquest
text  que nosaltres consideram que el Grup Parlamentari Popular
l’ha presentada en aquest parlament. I és damunt un text que és
una iniciativa parlamentària, una iniciativa política que intenta
millorar l’atenció psiquiàtrica i des del nostre punt de vista ens
hem de centrar en això. 

A nosaltres, quan hem llegit aquesta moció, ens ha paregut
admirable la visió de futur que el Grup Parlamentari Popular té,
la visió de futur que té ara d’allò que estan segurs que passarà
en el recinte hospitalari de l’Hospital Psiquiàtric. Ho té tan clar
que diu que se saturarà, que s’originarà una saturació forta, que
s’arribarà a impossibilitar l’ingrés de pacients aguts, que no s’hi
podrà dur a terme l’admissió de crònics procedents de la planta
de psiquiatria de la resta d’hospitals. La visió que es manté del
futur d’aquest hosp ital psiquiàtric des del nostre punt de vista
és admirable; més admirable és quan la visió que es manté del
passat sembla ser nulAla, com si el Govern del Partit Popular
anterior hi hagués fet alguna tasca d’actuació tendent a
millorar-ho, quan la visió que es manté del present també és
nulAla, com si el govern del pacte de progrés a hores d’ara no
fes res. La visió que es té del futur per part del Grup
Parlamentari Popular és, així sí, admirable, i jo crec que se’ls ha
de felicitar en aquest sentit.

Una altra cosa és que no es tengui en compte i no es pari
esment a allò que la consellera de Salut en diverses ocasions ja
ens ha explicat davant aquesta cambra sobre els projectes que
té el seu departament, sobre les actuacions que ja s’han duit a
terme, sobre allò que ja s’ha fet, s’està fent i es continuarà fent
de cara al tancament definitiu d’allò que s’anomena la Casa
Gran, i les mesures concretes que s’adopten i es pensen
adoptar, i són mesures que tenen ben present la situació actual
d’aquelles persones que hi resideixen. Se’ns ha informat per
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part de la consellera que es tracta d’una seixantena de persones
que, sense cap casta de dubte, veuran millorada la seva
situació, persones psicòtiques, persones ancianes amb
demències, persones discapacitades profundes que es veuran
millorades en la seva situació, tant durant el temps que durin
les obres, com un cop aquestes hagin quedat enllestides, cosa
que no vol dir que no provoqui molèsties com qualsevol casta
d’obres que es pugui fer, i molt més en una instal Alació
hospitalària.

La moció que presenta el Grup Parlamentari Popular, des del
nostre punt de vista, a més a més, passa per alt i no s’hi ha fet
gens ni mica d’esment i nosaltres creim que és bàsic, que és
fonamental, passa per alt que el nou model d’atenció
psiquiàtrica ja figurava en el pla autonòmic de salut mental que
va ser elaborat a finals de l’any 1998, i que és un model
d’atenció psiquiàtrica que durant el govern del pacte de
progrés s’inicia l’actuació. “El servicio de larga estancia -deia-
es parte de una institución diseñada en su momento para
desarrollar actividades de orden custodial y axilar. Sigue
arrastrando improntas de sus orígenes. El objetivo general de
la reforma del hospital psiquiátrico es el desarrollo de la
reforma desde la teoría del modelo comunitario con la idea
de desarrollar las estructuras intermedias y recursos
ambulatorios”. Així ho vàrem llegir i així ho hem volgut llegir
aquí, en aquell pla de l’any 1998, i es passa per alt que aquesta
reforma de l’Hospital Psiquiàtric precisament vol incidir en
aquest model comunitari del qual no se’n vol ni parlar.

Nosaltres el que creim és que allò que s’està fent des d’una
conselleria com la de Salut és que s’està passant de les
paraules als fets, és que es fan passes perquè els projectes es
converteixin en realitzacions, és que de la incontinència verbal
s’està passant a la concreció de les solucions; de la reclusió i
amuntegament de persones malaltes mentals s’està passant a
una atenció molt més acurada, com la que es mereixen; d’una
prestació sanitària singularització a l’illa de Mallorca s’està
passant a una generalització estesa a la resta de les Illes. 

Per tot això, la postura que adoptam des del Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista és de rebutjar
aquesta moció que ha presentat el Grup Parlamentari Popular,
p erquè consideram que no aporta res de nou ni de positiu a
aquest procés de canvi que s’està implantant a l’Hospital
Psiquiàtric, que -no s’oblidi- està situat a l’illa de Mallorca, i a
l’illa de Mallorca no tenen per què haver d’acudir amb el temps
i a mesura que es vagin fent passes, altres persones malaltes
que resideixen i viuen en unes altres illes. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Buele. En nom del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Gascon.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com el Sr. Buele, nosaltres ens
ajustarem molt breument a la lletra de la moció de la Sra. Cerezo.
Nosaltres coneixem l’interès de la Sra. Cerezo pels temes de
salut mental i d’assumptes socials en general, però tampoc no

podem oblidar el grup en què està la Sra. Cerezo, en el Grup
Parlamentari Popular, que ha governat durant 20 anys aquesta
comunitat, i és cert que no s’ha fet res fins ara en malalts
mentals, Sra. Cerezo, no s’ha fet res però ara s’està començant
a fer, s’està fent una reforma psiquiàtrica. És evident que durà
problemes i que portarà dificultats, és evident que quan hi ha
obres hi ha molèsties, que molesten els soroll quan hi ha obres
al costat, està clar, que hi ha molèstia, però s’han de fer.

Jo li vull dir que personalment donaria suport a la seva
moció, però dubto seriosament que el seu grup es preocupi
d’aquest tema, perquè no se n’ha preocupat mai, i no dubto
que se’n preocupi vostè i els consellers de Sanitat que en seu
moment van ser, però el grup en general no, no. Es va aprovar
un pla de salut mental i no es va fer res l’any 98, no es va fer
res. Per tant, nosaltres pensam que ara que s’està duent a terme
una reforma, ara que s’estan fent les passes necessàries per
canviar els problemes de salut mental en aquestes illes, és el
moment de donar-hi suport.

Per altra part nosaltres pensam que els canvis que vostè diu
que es produiran, com és el tancament de la Casa Gran, l’únic
que s’està fent és recolAlocar els malalts a altres indrets de
l’Hospital Psiquiàtric. Li recordo que en aquest moment hi ha
170 llits, 183 llits i 170 malalts. Per tant, no és problema dels
malalts crònics. S’han de reubicar a altres llocs mentre es fan les
obres, però hi ha 17 places vacants de crònics, i hi incloc
psicòtics, etc.; no li vull passar la llista que m’ha passat a mi la
Conselleria de Sanitat quan he demanat on s’ubicaran aquests
malalts, però 22 psicòtics de la Casa Gran es traslladaran a la
planta baixa d’un altre edifici, etc. Bé, açò no serà cap problema.

I per acabar diré una altra cosa: que no hi ha flux de malalts
d’hospitals d’aguts a hospitals de crònics. Els malalts de llarga
estada ubicats a les unitats d’aguts, tal com assenyala el Pla de
salut mental, segueixen el flux comunitari pilotat, com vostè
sap, per les unitats de salut mental. Per tant, nosaltres no
podem donar suport a aquesta moció, perquè pensam que
s’estan prenent les mesures adequades per evitar la saturació
que vostè diu. Quedaran sempre llits disponibles, creim i, a més,
cada trasllat de malalts representarà una millora en la seva
qualitat de vida. Tot això ens fa pensar que si s’està fent i
s’està fent bé, el que hem de fer és donar-hi suport i no crear un
alarmisme que jo pens que en aquest moment no és necessari.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gascon. Per contradiccions té la paraula..., vol
la paraula?, la Sra. Cerezo.

LA SRA. CEREZO I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Consellera de Sanitat, voldria en primer lloc
explicar al Sr. Buele, però en general, ho dedic a tothom, què és
el model comunitari, perquè el model comunitari són paraules
màgiques que donen uns percentatges de curacions
miraculosos i, bé, extraordinaris. El malalt, després d’un brot
agut, sí que pot passar al model comunitari, però directament a
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la família, indirectament amb un mitja estada, pot passar a
recursos de rehabilitació, però hi ha vegades, desgraciadament,
que el malalt ha de passar per una mitja estada, i això ho sap
tothom que té un mínim de coneixement de la malaltia mental.
Desgraciadament molts no la coneixen.

I referent al Sr. Gascon li he de dir que ell és metge, ell és
expert, i els seus arguments estan plens de bona intenció. Jo
també la tenc. Tots aquests escrits que han sortit pel diari
només reflecteixen una realitat: es produeix saturació, no
s’admeten casos aguts, no poden entrar els crònics; els
hospitals, les plantes de psiquiatria, Sr. Gascon, que tenen ja
malalts que estan bé per poder-los donar d’alta a fer una mitja
estada, han contactat fins i tot amb associacions que tenen
qualque dispositiu de caràcter privat per demanar-los  “después
del ingreso en planta, ¿luego qué?, ¿dónde vamos?”, donat
que el Psiquiàtric no té les portes tan obertes com volen fer
veure.

Però com que això serà un tema llarg... Bé, també vull fer una
excepció, perquè sempre parlam de què va fer el Partit Popular
i què es va fer abans. Jo no crec que aquí dins estiguem
asseguts i perdem tant de temps, que se’n perd molt, mirant què
va fer vostè, què va dir vostè en aquell Diari de Sessions . Aquí
estam pagats per la gent perquè, de la gent, en vivim, de l’erari
públic, per caminar endavant, és a dir, per motivar el que no
s’està fent prou bé i per governar els que han de governar. A
mi m’ha tocat motivar coses que no es fan prou bé. Jo no és
que sigui una experta però hi entenc i, a més, m’estic esforçant
en aprendre aquest tema i sé els problemes que hi ha, que els
denuncien els psiquiatres, en forma a vegades de dimissions,
de protestes, el personal de l’Hospital Psiquiàtric... Escoltin els
professionals perquè jo no som una professional ni tampoc una
afeccionada, però si aquí dins hi he de fer quatre anys, fins al
darrer dia lluitaré per la salut mental.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

(Alguns aplaudiments i petit aldarull) 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cerezo. Amb la seva intervenció queda
substanciat el debat i queda la moció vista per a la votació.
Senyores i senyors diputats, poden procedir a votar.

Resultat de la votació: 28 vots a favor, 29 en contra. Queda
rebutjada la moció presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa al futur residencial dels malalts mentals crònics.

IV. Debat del Dictamen de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals de la Proposició de Llei RGE  núm.
1678/01, presentada pel Grup Parlamentari  PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a ús de les llengües oficials en
l'encunyació de monedes de l'euro.

Passam al següent punt de l’ordre del dia, que és el debat
del dictamen de la Comissió d’Assumptes Institucionals i

Generals de la proposició de llei 1678, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a l’ús de les
llengües oficials en l’encunyació de monedes d’euro, moció
que s’ha de tramitar davant del Congrés dels Diputats, si n’és
el cas.

Grups que vulguin intervenir en torn a favor? Idò el Sr.
Alorda, en nom del Grup PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula
durant 10 minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, torna-m’hi torna-hi, senyors diputats, immunes al
desànim que potser a alguns els infon la majoria absoluta del
Partit Popular a les Corts Generals, nosaltres insistim avui amb
una iniciativa que pretén la normalitat de l’ús pràctic i simbòlic
de la llengua catalana.

Al cap i a la fi pensam que el posicionament de cadascú
sobre aquesta iniciativa, com en tantes d’altres de semblants,
es resumeix contestant preguntes bastant senzilles. La llengua
que els parl és una llengua europea, sí o no? És una llengua
oficial en algun territori de la Unió, sí o no? És una llengua
portadora d’una cultura i d’una literatura dignes, que han fet
aportacions meritòries a la humanitat i que mereix continuar
fent-les, sí o no? Tots els diputats que hagin seguit mentalment
aquestes respostes ja els puc apuntar jo, tipus text, que si han
fet més de dues respostes positives ja saben que han de donar
suport a la nostra iniciativa. Si són negatives han de votar que
no. Perquè, en resum, allò que proposam, bàsicament i
senzillament, és que la llengua del país tengui un tractament
semblant al de la resta de les llengües oficials de la Unió
Europea.

De fet, examinant tots els arguments que s’han dit per votar
en contra jo crec que només n’hi ha un, poc consistent, tot
sigui dit, i que el PP només el va fer servir damunt damunt en el
debat de presa en consideració i a la comissió, i és l’argument
següent: som espanyols, i pareix que hi ha un ergo: ergo la
moneda ha de ser en castellà, que és la llengua d’Espanya, la
resta són vuits i nous i llengües que no lliguen. Jo vull pensar
que ha estat un prompte aquest poc meditat i que no és cert
que es pretengui tornar a l’Espanya una d’uns altres temps,
perquè si no ens hauríem de demanar si només es pot ser
espanyol si es parla en castellà, si només el castellà és una
llengua d’Espanya, o si és que un estat ha de tenir
necessàriament una sola llengua que el representi. 

Segons això el català només seria veritablement oficial si té
un estat, és a dir, que si Andorra entra a la Unió tendrem euros
en català sense cap problema, però si hi entram els balears,
catalans i valencians, no. Això no pareix gaire lògic, a nivell
demogràfic, a nivell democràtic. Jo confii que aquesta no sigui
la conclusió a què arribi ningú, per altra banda perquè a Suïssa,
per exemple, no podrien fer servir el suís, d’entrada perquè no
existeix. A Bèlgica crec que els crearíem un veritable problema;
per cert que tant a Bèlgica com a Suïssa, com també a Irlanda,
fa molts d’anys que emeten moneda plurilingüe.
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Però centrem-nos en l’euro, que és la nostra iniciativa. Si
tots tenim molt clar que som europeus, l’euro s’hauria de fer en
europeu o, vaja, tots els europeus haurien de fer servir, com a
mínim a la moneda i a les relacions internacionals, una sola
llengua. No crec que el Sr. Aznar hi vengués a bé, a no ser que
aquesta única llengua fos el castellà. 

Potser rient rient hem encertat en una de les claus d’aquest
debat: quina mena d’Europa volem? Per extensió, quin planeta,
quin model de globalització volem? No hi ha dubte que la
globalització tendrà efectes empobridors de la riquesa cultural,
això és inevitable i, a més, és imparable, però n’hi ha que volem
que, a l’ensems, hi hagi estratègies, hi hagi accions decidides
perquè preservin i impulsin la biodiversitat cultural.
Precisament en aquesta línia ja ens han sentit elogiar la fórmula
que es va triar per a l’euro, una combinació adequada,
intelAligent, entre la necessària unitat i el respecte a totes les
cultures integrants de la Unió. En concret els bitllets són
comuns, només hi ha..., bé, no es fa (...) com també és comú el
revers de les monedes, però es deixa l’anvers a la disposició
dels distints estats.

Precisament Espanya ha estat un dels estats que més ha
insistit en tenir una part distintiva a la moneda i a nosaltres ens
va bé, ens hagués anat bé que tot hagués estat igual però ens
va bé. De fet els confés que ens agrada veure Espanya dins
aquests camins de la diversitat i de la uniformitat dins el debat
de la Unió Europa. Per als negociadors espanyols era molt
important, però molt important, que a l’euro hi sortís el Rei, o
Cervantes i, sobretot, la paraula Espanya. Per cert, si hi reparen,
veuran que són ben pocs els estats emissors que hagin volgut
mantenir el seu nom a la moneda, però com dic ens pareix
positiu que hi hagi aquest espai.

Per tant, resulta curiós que el mateix PP, que donava tanta
importància a la presència espanyola a l’euro, llavors pareixi
que en frivolitza la importància quan nosaltres feim propostes.
Ja ens va passar el mateix amb el debat de les matrícules: es
ridiculitzaven les demandes del nostre país, per exemple, mentre
que s’anava imposant la E. Jo a vegades -perdonin el
colAloquialisme- em deman si vostès es pensen, o algú es pensa
que els altres ens mamam el dit, perquè a les matrícules hi ha la
E i a l’euro només hi ha el castellà. És a dir, no té importància,
però al final les demandes d’un tiren i les dels altres no. Per cert
que si el Sr. Aznar i el PP troben que els temes simbòlics no són
gaire importants jo crec que no hi ha cap problema: que doni la
raó, agomboli les solAlicituds fetes pel Parlament de Catalunya,
i confii que avui del Parlament de les Illes Balears.

Com vostès saben Mallorca va batre moneda durant segles.
Aviat farà 1.000 anys dels primers dirhems d’argent encunyats
durant el regne taifa de Dènia. A partir del Decret de Nova
Planta no és cap secret que pràcticament no es va batre
moneda, tot i que vàrem tenir moneda pròpia fins al segle XIX.
Les paraules sous, diners i doblers ens quedaran potser per
sempre com a recordatori del que fou durant segles el nostre
sistema monetari. Recordem que una lliura eren 20 sous, i un
sou dotze diners, mentre que un dobler, que era precisament la
moneda més comuna, eren precisament dos diners, un doble
diner.

La unificació de les distintes monedes en un sistema
monetari únic espanyol el 1868 va significar jo crec que un
avanç important dins el mercat únic, però desgraciadament els
plantejaments centralistes, i en aquell moment negadors de la
diferència del moment, varen suposar que la unificació no fes
palesa la riquesa lingüística dels pobles que adoptaren la
pesseta, tot i que el nom de la moneda sí que és català gràcies
al Sr. Figuerola. De fet, la moneda va suposar un element més
en la política uniformitzadora de tall castellà.

Em sembla, per tant, molt més encertat el model escollit per
a la implementació de l’euro. D’entrada, perquè no imposa cap
llengua; només s’inclou la paraula euro en els alfabets grec i
llatí. Els distints pobles europeus, entre ells el castellà, pensam
que no haguessin acceptat una proposta que primàs una
llengua sobre les altres, i per altra banda, com ja he dit, també
valoram el compromís que s’ha trobat entre uniformitat i
diversitat. Per això veim que és arribat el moment d’aprofitar
l’avinentesa, ara que ens trobam en democràcia i en un moment
important d’autogovern, per encunyar moneda en la llengua
pròpia del país.

Ja vaig apuntar en el debat de la presa en consideració que
aquesta iniciativa tenia molt de caparrudesa, de tossuderia a
favor de la pròpia llengua, i també vaig dir, per cert, una
paraula, crec que desafortunada, que era testimonial, i em sap
molt de greu perquè pareix que va ser mal interpretada pel Partit
Popular o per una intervenció que hi va haver en comissió i que
m’agradaria ràpidament explicar: de cap manera aquella paraula,
testimonial, volia donar a entendre que nosaltres consideràvem
que aquesta proposta no s’aprovaria mai, de cap manera; com
podíem pensar-ho si estàvem convençuts que tendria prou
suport per tirar endavant? L’únic que volíem dir en aquell
moment, i jo crec que si repassen la intervenció quedarà clar, és
que no arribàvem a temps a la primera emissió, però sí a totes
les altres. De fet no podíem dubtar de la nostra iniciativa si el
mateix PP l’hi havia donat suport en distintes ocasions; ja vaig
esmentar la de l’any 97, on demanàvem que la moneda fos
plurilingüe, o l’acord de dia 9 de març del 99, fa tres anys, just,
quan el Congrés va prendre en consideració la proposició de
llei del Parlament de Catalunya.

Però és que, a més, el mateix ministre d’Economia i Hisenda,
jo he duit la seva intervenció al Congrés dia 17 de març del 99,
per quedar ben seduïts que anàvem bé i que era una cosa lògica
i normal, quan es disculpava davant la Sra. Laura Gil, de
Convergència, perquè la primera emissió d’euros no s’havia
fabricat, no s’havia seguit l’acord de l’any 97, li apuntava: “A
mi me parece mucho más lógico que el Gobierno, que ya ha
demostrado su voluntad de introducir leyendas en las
distintas lenguas oficiales o cooficiales de España, lo haga en
sucesivas emisions”, Sr. de Rato Figaredo. “Estoy convencido
de que dentro de cinco años sus señorías se encontrarán con
monedas en diversas lenguas cooficiales españolas y no
habrá habido ninguna dificultad en producirse ese hecho”.
Això és el que passava, el que deia el Sr. Rato, un dels dofins,
l’any 99; mirin si era fàcil.

Per tant, només és des de l’any 2000 i la majoria absoluta del
Partit Popular quan tot això pareix que ha esdevengut
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pràcticament impossible, i nosaltres allò que els demanam és
que el Partit Popular de les Illes Balears ens ajudi a reobrir
aquest debat, a fer repensar aquesta postura del PP de l’Estat
i que sigui fàcil tornar que les pròximes emissions es facin en
moneda plurilingüe.

Ho repetesc, i acab, Sr. President. Només demanam el vot
perquè la nostra llengua sigui tractada com una llengua europea
més. Facem valer els milions de parlants europeus que tenim i
enviem sobretot un missatge a tot Europa, que és tant com dir
a tot el món, sobre la vigència de la nostra cultura. Jo crec que
hem de ser conscients en aquesta cambra que els nostres
literats, el nostre poble en general necessita aquest missatge.
Si nosaltres mateixos, parlamentaris d’aquest país, no creim en
la nostra llengua, si no la consideram adequada o indigna de
figurar en una moneda, com convencerem ningú perquè
l’adopti com a pròpia?, com convencerem els nostres creadors
perquè la facin servir com a instrument de cultura, perquè no en
desertin a favor d’altres llengües suposadament més
cosmopolites? Com evitarem, a la fi, la nostra lenta desaparició
com a poble?

Jo no pretendria dramatitzar i no crec que sigui avui que ens
hi juguem tant. El nostre és un poble que ha sobreviscut
malgrat els sotracs de la història, però, no ho dubtin, els motius
que justificarien el vot favorable o contrari a aquesta proposició
de llei, són els mateixos que garantiran un futur en la nostra
llengua a les futures generacions o la colAlocaran en via morta
a l’espera del fosser.

Senyores diputades, senyors diputat s, permetin-me una
llicència. Si han sentit mai com el seu cor estima un arbre, més
vell que l’olivera, més poderós que el roure i més verd que el
taronger, votin a favor d’aquesta llei perquè no se’n penediran
mai.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. Algun altre grup vol consumir un torn a favor?
Torn en contra? Sr. Marí Tur, en nom del Grup Popular, per
consumir un torn en contra.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sr. President, senyores i senyors diputats, arribam avui al
final del trajecte de l’euro i el Partit Popular no pujarà a l’avió
per arribar fins a Madrid, i no ens embarcarem en aquest viatge
perquè acabarà malament: al Congrés dels Diputats pensam que
no s’aprovarà, i no m’estendré mica en rebutjar l’exposició de
motius. Vostès, el PSM, i nosaltres, el Partit Popular, tenim una
concepció distinta d’allò que és Espanya. 

No deixa de ser curiós que un partit com el seu lluiti avui
perquè el nom d’Espanya circuli arreu d’Europa; vostès, que
tant els costa pronunciar aquest nom, el volen posar avui
damunt la moneda i recorren fins i tot a citar poemes de la

poesia mallorquina, molt entranyables però massa seriosos per
emprar-los a canvi de doblers.

Em vol dir, Sr. Alorda, com posaria damunt aquesta moneda
d’euro el nom d’Espanya en català, en gallec i en euskera?
Posaríem en un compromís tots els diputats i les diputades que
són aquí si els diguéssim què posen aquestes monedes. Per
mirar aquest euro, o aquest cèntim, millor dit, hom s’ha de posar
les ulleres i algú segurament la lupa. Per tant, és una qüestió
purament pràctica allò que fa que aquí, això que vostè demana,
no hi càpiga, materialment no hi cap. 

Jo crec, Sr. Alorda, que hauria estat més lògic que vostè,
vostè, demanàs en aquest parlament que el nom d’una illa,
d’una illa de les Balears, estigués dins l’euro perquè, miri, en
aquest euro o en aquesta moneda de 20 euros hi ha Mallorca,
Menorca i Eivissa, però Formentera no, i per no haver-hi
Formentera el diputat de Formentera ni tan sols és aquí. Vull dir
que jo crec que seria més interessant haver demanat la
possibilitat que el Govern inclogués Formentera, la gran
oblidada, oblidada per tots vostès; pel Partit Popular no,
malgrat els disbarats de la consellera de Medi Ambient. 

(Remor de cops als escons)

Per cert, ja que vostè ha parlat d’aquest debat a l’hora de
ser positiu que és un tant colAloquial, li vull dir que diuen, Sr.
Alorda, diuen que hi ha monedes de 500 euros, diuen, i també
no es coneix amb el nom de 500 euros. Amb aquesta conversa
colAloquial que mantenim vostè i jo se’ls diu -no sé si ho sap-
Bin Laden, perquè tothom sap que existeix però ningú no el
veu. Potser vostè sí però nosaltres no.

Senyores i senyors diputats, ja hem explicat a bastament en
comissió les nostres raons que ens porten a votar no a tots els
articles i disposicions transitòries d’aquesta proposició no de
llei, però jo els les tornaré a repetir i a recordar. Diu un
catedràtic de català, de català, “el nacionalisme té una
perversitat radical, que com vostès saben vol dir d’arrel.
Presenta la humanitat dividida entre nosaltres i els altres, i els
altres sempre són diferents, sempre són els dolents, mai els
bons”. Deia un socialista català, de nom Dalmau i Ribalta, ho
deia a Madrid i afirmava: “Senyories -ho deia en castellà però
jo vull emprar la meva llengua, la catalana versió eivissenca-
senyories, és molt poc probable que, en cas que prosperi la
proposició de llei que ens ocupa, modifiqui d’una manera
significativa la vida dels ciutadans i les ciutadanes”. Creu
vostè, Sr. Alorda, que no hi ha més preocupacions
lingüístiques i culturals en aquest moment que posar una ena
i una i grega damunt l’euro? Presentin vostès aquí opcions més
serioses i no es quedin purament amb les simbòliques.

Una proposició que redueix el seu àmbit d’influència
simplement a les monedes pot semblar que té faltes d’identitat
suficients com per distreure la seva atenció. Es tracta, repetesc,
de canviar una “ñ” per una “ny”. Tenim la tendència a exagerar;
teniu, Sr. Alorda, la tendència a exagerar, a posar un cert grau
d’emotivitat i, avui, de poesia, inclòs amb un cert to de
dramatisme, i vostè n’és un especialista. Malgrat tot, Sr. Alorda,
hem de recórrer junts el llarg camí del ple reconeixement de la
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pluralitat lingüística d’Espanya, però en temes que siguin
realment transcendents i no que una moneda tengui una lletra
més o manco per justificar la força d’algun grup polític, malgrat
que una vegada més respectam la pluriidentitat espanyola.

Però no és fàcil, Sr. Alorda, canviar la legislació de la
Comunitat Econòmica Europea en referència a l’encunyació de
l’euro, i en aquesta hora en què ja som molt poquets aquí dins,
que tothom s’estima més fer un aperitiu virtual a la sala dels
Passos Perduts, em sembla que es diu, vull evocar per primera
vegada en aquesta casa un personatge per a mi molt
entranyable, molt entranyable i molt estimat, i perdonaran
aquesta concreció familiar. Tenc una tia, l’única que tenc, que
ja té 96 anys i que la paraula euro no li va agradar ni li entra, i jo
quan la vaig a veure, hi vaig cada setmana, em diu: “Joanet,
avui només us podré donar 20 ‘héroes’”. 

Vostè, Sr. Alorda, vol passar aquí com l’héroe dels euros,
i en honor a la meva tia i en nom del Grup Popular, li he de dir,
ja parlant seriosament, que quan aquí vostès presenten algun
projecte seriós, transcendent, elaborat, consensuat i parlat i que
valgui la pena, nosaltres deim que sí, i, això, ho vàrem
demostrar la setmana passada quan vàrem votar afirmativament
el projecte de creació i de suport a l’Institut Ramon Llull. Quan
es tracta de coses serioses deim que sí; quan es tracta de
judicis, d’elements i de coses que a nosaltres no ens semblen
transcendents, no volem perdre el temps ni aquí, ni a Madrid,
i deim que no.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Tur, per la seva intervenció. Cal
altre grup que vulgui intervenir a favor?, en contra, perdó. Idò
en torn de rèplica el Sr. Alorda té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, Sr. Marí, final del
trajecte no, el començament. Encara ens n’anam a Madrid;
llàstima que vostès no ens hi acompanyi però hi anirem, com ho
ha fet el Parlament de Catalunya, i els representants d’aquest
país, com a mínim majoritàriament, confii, demanarem que la
llengua catalana figuri, tengui un tracte igual a la resta de
llengües europees dins la moneda.

Ens sap greu que vostès no ens hi acompanyin, quan fa tres
anys hi estaven completament d’acord, el Sr. Rato Figuerado.
Per ventura els senyors del PP balear no, però els senyors del
PP de Madrid sí que hi estaven d’acord, ho comprenien, ho
entenien perfectament l’any 97, l’any 98, l’any 99. Vostès no; i
per què no?, perquè això acabarà malament; ergo vostès només
donen suport a coses que van endavant, o no? Nosaltres
acompanyàrem moltes vegades el Sr. Cañellas a Madrid, i hi
tornaríem anar, sabent que alguna no anava bé, i
l’acompanyaríem tantes altres com faci falta, Sr. Marí, el dia que
reclami coses per aquest país amb les quals nosaltres ens hi
trobem. No passi gens d’ànsia que saber que només si ja els
han telefonat que no importa hi vagin, no crec que sigui un bon

argument perquè en aquest parlament vostès votin una cosa si
consideren que no l’han de votar. 

Per tant, aquest argument de derrotistes, abandoni’l. Doni
arguments com n’ha utilitzat d’altres, però no deixi donar a
entendre, com deia l’altre dia, que era un brindis al sol. Només
serà un brindis al sol si vostès agafen la copa i l’estavellen
contra la paret, perquè si vostès brinden amb nosaltres, si
cantam plegats el libiamo, jo estic convençudíssim que
tendríem prou poder com per canviar el PP de l’Estat. Miri que
li ho dic després del desengany de la Llei de comerç. Miri quina
confiança encara nosaltres depositam en el PP de les Illes
Balears.

Deia vostè..., me mostrava la moneda. Li vaig dir ja moltes
vegades: no és un problema que sigui per tot, és un gest. Si
vostès troben que ha de ser una part de l’emissió ens va bé. Si
t roben que ha de ser alguna de les monedes, ens va bé. És una
qüestió d’esmenes. Per cert, a Suïssa, a Bèlgica, a Irlanda, i em
sap greu perquè no em pensava em sortiria per “peteneres”,
hagués duit la moneda i hagués vist bilingüe i trilingüe,
quatrilingüe en el cas de Suïssa, i hagués vist com es veuen.
Tenen monedes bastant petites i foradades, i hi cap, perquè al
final, si interessa, hi cap, hi cap tot Europa, tot Europa. Sap de
quants de quilòmetres quadrats parlam, Sr. Marí?, idò hi cap
tota, excepte les illes de menys de 200 quilòmetres quadrats,
que si vostè troba que hem de fer un esforç perquè hi siguin
nosaltres el volem fer. No em digui que el PP no, el PP és el que
està assegut allà, quan negocien amb el banc com havien de ser
els euros, nosaltres no hi érem, i ells varen decidir que totes les
illes d’Europa de menys de 200 quilòmetres quadrats no serien
als bitllets. Si trobam que hi han de ser, intentem-ho.

De totes manera li vull assegurar, és vera, com a
nacionalistes ens comprometem amb Formentera, però li
advertesc una cosa: sempre que a Europa se’ns tracti igual que
als altres, que han caigut totes les illes per igual, per tot, ens
conhortam. Quan no ens tracten com als altres no, quan tenim
10 milions de catalanoparlants i resulta que arreu en tenen molts
menys i tenen més profit no ens va bé, no ens va bé. Si tots van
igual, mira, tots van igual. Nosaltres som conscients que tenim
una llengua que per ventura no té tants de parlants com
d’altres, i si es fan dos paquets..., bé. En tot el que sigui
raonable ens hi trobaran; on no ens trobaran és en fer parts i
quarts.

Per tant, sorprès del fet que el Sr. Rato i tots els seus
interlocutors a Madrid quan discutien la moneda i el model de
l’euro no reparassin en Formentera i, a vostè, això li preocupi i
ens ho aferri, ens ho digui per exemple al PSM. Li puc assegurar
que no estaven convidats encara en aquest fòrum.

Vostè em fa una filípica contra el nacionalisme, el
nacionalisme..., no sé què, és a dir, malavejar perquè Espanya
figuri a l’anvers d’una moneda comuna això no és nacionalisme.
La majoria de la gent trobava, la majoria dels estats, que podia
ser tot comú. Espanya no, Espanya no volia un anvers comú.
Per a vostè això no és nacionalisme; què és exactament?, dret
a la diferència, jo m’hi apunt, dret a la diferència. Espanya volia
en Cervantes i volia el Rei, i volia la catedral de Santiago, i hi
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haurà altres símbols, per ventura nostres i generals, ens pareix
molt bé, però no és nacionalisme, això? La E d’Espanya dins les
matrícules no és nacionalisme? Només és nacionalisme allò que
demana aquell grup? Sr. Marí, llevi’s les cucales, com a mínim
diguem a les coses pel seu nom: serà un altre nacionalisme però
nacionalisme ben igual, i mentre sigui un nacionalisme que
reivindiqui la riquesa, la diversitat, ens hi trobaran els
castellans, els andalusos, els bascos i tots els que vulguin;
mentre la negui no ens hi trobaran, mentre se’ns negui
l’existència nosaltres no ens hi cerqui.

Em diu que no emprem, que no facem servir la poesia, per
exemple, o coses tan serioses, tan importants per coses de
doblers, no, per coses de símbols, Sr. Marí, coses de símbols,
i els símbols són fonamentals d’un país, ho té molt clar el Sr.
Aznar; m’estranya que vostè vagi tant despitat, perquè el PP de
l’Estat ho té claríssim, la importància dels símbols, com tothom
arreu, dins Europa i arreu del món. Per tant m’estranya i el que
jo trob molt poc seriós és que, els símbols del país vostè els
ridiculitzi, perquè crec que això no és seriós.

Per tant ens diu vostè que farem feina tots junts per al ple
reconeixement de la plurinacionalitat de l’Estat. Jo li agaf les
messions tant com vulgui, endavant. Em fa la impressió que
avui és vostè, que vota en contra. Vostè diu que li sorprèn que
nosaltres demanem que el nom d’Espanya surti en català. El que
vota en contra d’això és vostè, és vostè que ens diu: “No,
Espanya ha de sortir, però amb “ñ”; si no surt amb “ñ”
malament”. Escolti, comprendrà que arriba un moment que
aquests missatges arriben que cadascú en prengui les seves
conseqüències. Nosaltres, com vostè diu, hem demanat
l’Espanya amb dígraf “ny”. Vostè avui vota en contra. Tregui’n
les conseqüències que consideri però, per descomptat, no
pensi que tenim cap interès d’anar d’herois. Ja el Sr. Huguet
l’altra vegada ens parlava de màrtirs, que, per cert, màrtir vol dir
testimoni en grec, no és res més, és ser un testimoni. 

Nosaltres no voldríem per res ser herois per al nostre país,
la veritat, és una d’aquelles coses que a vegades no et queda
més remei que ser-hi, però voldríem que amb aquestes coses
anàssim tots plegats sense cap protagonisme de ningú, i
nosaltres anar amb vostè, Sr. Marí, cap a Madrid a reivindicar
la dignitat per a aquest país, estaríem molt contents i molt
conhortats. No tenim cap ganes de fer la guerra tot sols. Els
demanaríem que encara s’ho repensin, que si consideren que
no hi ha d’haver la moneda petita facin una esmena i la posarem
a la grossa, o que en facem remeses, que ho facem com trobi
però el gest, el símbol que el català circuli per tot Europa, vol dir
per tot el món, dins la moneda, aquest missatge poderosíssim
creim que és molt important, i tengui present això: si els nostres
creadors, el nostre poble no veu que nosaltres defensam la
nostra llengua fins a aquest punt, hi haurà més deserció
lingüística de la que podrem aturar. Creim que és molt important
donar suport a la llengua en tot el món simbòlic.

Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, en nom del Grup Socialista. Sr.
Marí Tur, vol intervenir en torn de rèplica?, no vol intervenir?

Idò així s’haurà substanciat el debat i haurem de cridar els
diputats a votar i esperar un minut.

Bé, conclòs el debat, i de conformitat amb el que preveu
l’article 177, punt segon i tercer, del Reglament de la Cambra,
procediríem ara a la votació de la proposició no de llei, que serà
pública i per crida (...) del Sr. Secretari, que ens estalviarà la
lectura de l’article 87 del Reglament, que expressa com s’ha de
fer i es procedirà immediatament; ja que la setmana passada el
vàrem llegir, estic segur que tots els senyors i les senyores
diputats se’n recorden perfectament. Per tant, el Sr. Secretari
procedirà a extreure el número corresponent al diputat que ha
de començar la votació.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Serà el número 18, el Sr. Jaume Font i Barceló. 

EL SR. PRESIDENT:

Idò el secretari anirà cridant a partir del Sr. Jaume Font i
Barceló els diputats a votació.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Jaume Font i Barceló.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Miquel Gascon i Mir.

EL SR. GASCON I MIR:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joan Bosco Gomila i Barber.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Josep Maria González i Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

No.
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EL SR. SECRETARI PRIMER:

Josep Simó Gornés i Hachero.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sofia Hernanz i Costa.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joan Huguet i Rotger.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Cristòfol Huguet i Sintes.

EL SR. HUGUET I SINTES:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Manuel Jaén i Palacios.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Josep Juan i Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Antoni Llamas i Márquez.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joan Marí i Bonet.

EL SR. MARÍ I BONET:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Antoni Marí i Calbet.

EL SR. MARÍ I CALBET:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Maria Neus Marí i Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Josep Marí i Ribas.

EL SR. MARÍ I RIBAS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joan Marí i Serra.

EL SR. MARÍ I SERRA:

(Resposta inoïble)

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joan Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Maria Antònia Munar i Riutort.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Miquel Nadal i Buades.

EL SR. NADAL I BUADES:

Sí.
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EL SR. SECRETARI PRIMER:

Gaspar Oliver i Mut.

EL SR. OLIVER I MUT:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Antoni Pastor i Cabrer.

EL SR. PASTOR I CABRER:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Fernando Piña i Sáiz.

EL SR. PIÑA I SÁIZ:

(Resposta inoïble)

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Tirs Pons i Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Josep Ignasi Portella i Coll.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Miquel Ramon i Juan.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Pere Rotger i Llabrés.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Maria Salom i Coll.

LA SRA. SALOM I COLL:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Maria Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Vicent Tur i Torres.

EL SR. TUR I TORRES:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Maria Antònia Vadell i Ferrer.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joan Verger i Pocoví.

EL SR. VERGER I POCOVÍ:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Antoni Alorda i Vilarrubias.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Catalina Mercè Amer i Riera.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Francesca Lluc Armengol i Socias.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sí.
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EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joana Maria Barceló i Martí.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Cecili Buele i Ramis.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Margalida Isabel Cabrer i González.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Guillem Camps i Coll.

EL SR. CAMPS I COLL:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Salvador Cànoves i Rotger.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Margalida Capó i Abrines.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Aina Maria Castillo i Ferrer.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Maria Cerezo i Mir.

LA SRA. CEREZO I MIR:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Andreu Crespí i Plaza.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Si.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Antoni Josep Diéguez i Seguí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Maria Lluïsa Dubon i Pretus.

LA SRA. DUBON I PRETUS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Santiago Ferrer i Costa.

EL SR. FERRER I COSTA:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Francesc Jesús Fiol i Amengual.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joan Flaquer i Riutort.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Celestí Alomar i Mateu. Crec que és absent.

Francesc Antich i Oliver.
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EL SR. ANTICH I OLIVER:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Eberhard Grosske i Fiol.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Margalida Rosselló i Pons.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Aina Maria Salom i Soler.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Pere Sampol i Mas.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Francisca Bennàssar i Tous.

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

No.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Joan Buades i Beltran. 

BUADES I BELTRAN:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Fèlix Fernández i Terrés.

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

Sí.

 EL SR. SECRETARI PRIMER:

Maximilià Morales i Gómez.

EL SR. MORALES I GÓMEZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Pere Palau i Torres.

EL SR. PALAU I TORRES:

No. 

EL SR. PRESIDENT:

Resultat de la votació, són 30 vots a favor, 28 en contra i,
avui sí, havent-se obtengut la majoria absoluta de la Cambra,
s’ha donat compliment a l’article 177.4 del Reglament, i declar
aprovada la proposició de llei 1678, relativa a l’ús de les
llengües oficials en l’encunyació de monedes d’euro. 

(Alguns aplaudiments)

V. Informe de la Comissió de Peticions dels anys 1999 a
2001.

Passam al punt següent de l’ordre del dia, el cinquè punt,
que és l’informe de la Comissió de Peticions de l’any 1999 a
2001, corresponent a la present legislatura. Demanaria als
senyors portaveus i als senyors diputats -tots tenen l’informe-
si consideren que és necessari que el secretari el llegeixi
literalment, ja que és molt llarg, o si es dóna per llegit.

Es dóna per llegit. I solAlicit a la Cambra si es dóna per
conforme i per assentit. Es dóna, per tant, per conforme i per
assentiment l’informe corresponent a la Comissió de Peticions
de l’any 1999 al 2001.

VI. Comunicació sobre l'atemptat del Sr. Eduardo Madina,
afiliat a les Joventuts Socialistes d'Euskadi.

I com a punt final, hi ha hagut un ràpid acord entre els grups
per fer una menció especial i una comunicació respecte a
l’atemptat produït avui matí, i el secretari primer de la Cambra
llegirà el text  per demanar després als senyors i a les senyores
diputades si donen la seva conformitat.

Té la paraula el secretari primer.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

“El fet que l’atemptat que s’ha produït avui matí en la
persona de l’afiliat a les Joventuts Socialistes d’Euskadi
Eduardo Madina no hagi tengut conseqüències mortals, res no
treu perquè la nostra condemna no tengui la fermesa més
absoluta.
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La solidaritat més unànime s’ha de produir, per desgràcia
una vegada més, entorn d’una víctima concreta d’un terrorisme
sempre irracional perquè no té raons que puguin convèncer
ningú per la via democràtica.

L’expressió d’aquesta solidaritat no pot ser més que el
rebuig més absolut a aquest tipus d’actuacions i la simpatia
més cordial cap al Sr. Madina, amb el nostre desig d’un
prompte restabliment que, per desgràcia, mai no podrà ser
complet”. 

EL SR. PRESIDENT:

La Cambra accepta per assentiment aquesta comunicació?
Idò moltes gràcies, senyores i senyors diputats. S’aixeca la
sessió.
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